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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková þást:
ÚĜad mČstské þásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostĜedí, jako stavební úĜad pĜíslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ v územním Ĝízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístČní stavby nebo zaĜízení (dále jen "rozhodnutí o umístČní
stavby"), kterou dne 30.11.2017 podala
Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IýO 70994234,
DláždČná 1003/7, 110 00 Praha-Nové MČsto,
kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IýO 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha-Žižkov
(dále jen "žadatel"), a na základČ tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ
územního rozhodování, územního opatĜení a stavebního Ĝádu
rozhodnutí o umístČní stavby

pro zámČr nazvaný:

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo), varianta nadjezd“
Praha 5 - Velká Chuchle
(dále jen "stavba"), na pozemcích:
Katastrální území Hluboþepy: parc. þ. 571/1 (ostatní plocha), parc. þ. 580 (ostatní plocha), parc. þ. 581/3
(ostatní plocha), parc. þ. 1615/2 (ostatní plocha), parc. þ. 1752/2 (ostatní plocha).
Katastrálním území Malá Chuchle: parc. þ. 226/1 (ostatní plocha), parc. þ. 226/4 (ostatní plocha).
Katastrálním území Velká Chuchle: parc. þ. 52 (ostatní plocha), parc. þ. 99 (zahrada), parc. þ. 103/2
(zahrada), parc. þ. 105 (zahrada), parc. þ. 106/1 (zahrada), parc. þ. 600 (zastavČná plocha a nádvoĜí), parc.
þ. 608 (ostatní plocha), parc. þ. 610/1 (orná pĤda), parc. þ. 610/2 (orná pĤda), parc. þ. 1132/3 (ostatní
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plocha), parc. þ. 1136 (ostatní plocha), parc. þ. 1149 (ostatní plocha), parc. þ. 1150 (ostatní plocha), parc.
þ. 1152 (ostatní plocha), parc. þ. 1155 (ostatní plocha), parc. þ. 1156 (ostatní plocha), parc. þ. 1157
(ostatní plocha), parc. þ. 1158/3 (ostatní plocha), parc. þ. 1159/1 (ostatní plocha), parc. þ. 1168/1 (ostatní
plocha), parc. þ. 1169 (ostatní plocha), parc. þ. 1173/1 (ostatní plocha), parc. þ. 1203 (ostatní plocha),
parc. þ. 1204 (ostatní plocha), parc. þ. 1205/1 (ostatní plocha), parc. þ. 1207/3 (vodní plocha), parc. þ.
1208 (vodní plocha), parc. þ. 1209/7 (vodní plocha), parc. þ. 1211/11 (ostatní plocha), parc. þ. 1211/16
(ostatní plocha), parc. þ. 1211/17 (ostatní plocha), parc. þ. 1214 (ostatní plocha),
Druh a úþel umisĢované stavby:
Nové komunikaþní propojení mezi ulicí Starochuchelskou a Mezichuchelskou silniþním nadjezdem
pĜes železniþní traĢ Praha Smíchov - ěevnice - Beroun.
Ke zmírnČní dopadĤ stavby a výluk na drážní dopravu bude po dobu stavby zĜízena provizorní
odboþka Barrandov, která zasahuje katastrální území Hluboþepy, Malá Chuchle a Velká Chuchle.
Komunikaþní propojení je veĜejnČ prospČšnou stavbou VPS 37/DJK/54 - Velká Chuchle –
komunikaþní propojení pĜes ýD ve Velké Chuchli.
Komunikaþní propojení zaþíná v prostoru kĜižovatky ulic Starochuchelská/Nad Drahou, levým
obloukem se bude odpojovat ze stávající komunikace Starochuchelská, kde pĜekraþuje vodoteþ
Vrutici, stoupá územím rozšíĜené komunikací Nad Drahou a železniþní tratí, kterou pĜekonává v
prodloužení ulice Na Mrázovce. Nadjezd pokraþuje pravým obloukem na mostní objekt, zároveĖ
kĜíží i ulici Mezichuchelskou, na kterou se po klesání napojuje již stavebnČ pĜipravenou kĜižovatku.
Stávající železniþní pĜejezd pĜes železniþní traĢ bude zrušen a nahrazen podchodem pro pČší, který
podchází pĜilehlý železniþní koridor a ulici Radotínskou. Z podchodu odboþuje šikmý chodník do
ulice Radotínské smČrem k pĜesunované vlakové zastávce Velká Chuchle.
Stavbou jsou vyvolány pĜeložky a úpravy stávajících inženýrských sítí (kVN, kNN, veĜejné
osvČtlení, sítČ elektronických komunikací, vodovody, kanalizace, plynovody).
Úþelem stavby je náhrada úrovĖového železniþního pĜejezdu þtyĜkolejné železniþní tratČ Praha
Smíchov – Beroun s ulicí Starochuchelská novým silniþním nadjezdem propojujícím ulici
Starochuchelské v západní þásti tratČ s ulicí Mezichuchelská ve východní þásti. Nová komunikace je
trasována v prostoru dnešní ulice Nad Drahou, po pĜekĜížení železniþní tratČ je napojena na ulici
Mezichuchelská v již pĜipravené kĜižovatce.
Silniþní nadjezd pĜevádČjící silnici pĜes stávající traĢ je stavbou komunikace v kategorii
MS2/10/8/40 v délce 425 m, která je vedena po terénu a po dvou mostních objektech o délkách 6 m
(pĜes potok Vrutice) a 181 m (pĜes þtyĜkolejnou železniþní traĢ a ulici Mezichuchelskou).
Souþástí stavby nadjezdu je navržena opČrná zeć sloužící k zajištČní dostateþného prostoru pro
rozšiĜovanou ulici Nad Drahou. OpČrná zeć zajištuje stabilitu svahu a pĜeklenuje výškový rozdíl
mezi výjezdem z mostu a napojení na ulici Starochuchelskou. Délka zdi 111,6 m s promČnlivou
výškou od 1,45 do 5,95 m.
Druhou náhradou rušeného železniþního pĜejezdu je nový podchod pro pČší v místČ pĜejezdu.
Podchod podchází nejen železniþní traĢ, ale i soubČžnou ulici Radotínská, výstup je u pĜechodu pĜes
ulici Dostihová. Podchod má i boþní výstup smČrem do ulice Radotínská k pĜesunuté železniþní
zastávce Praha Velká Chuchle. Souþástí výstupĤ je zastĜešení a výtah.
ýlenČní stavby na stavební objekty:
Nové stavby:
PS 61-22-07 Odboþka Barrandov, místní kabelizace
PS 61-24-01 Praha Velká Chuchle, výtahy
SO 61-31-05 Odboþka Barrandov, železniþní svršek
SO 61-34-11 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, silniþní nadjezd
SO 61-34-12 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, most pĜes Vrutici
SO 61-34-21 Praha Velká Chuchle, železniþní most – km 6,301 (podchod pro pČší)
SO 61-34-51 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, opČrná zeć
SO 61-35-11 Praha Velká Chuchle, veĜejné osvČtlení
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SO 61-35-61 Praha Velká Chuchle, pĜípojka pro výtah
SO 61-35-63 Praha Velká Chuchle, pĜípojka pro þerpadlo podchodu pro pČší
SO 61-36-31 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, dešĢová kanalizace
SO 61-36-32 Praha Velká Chuchle, pĜípojky odvodnČní silniþního nadjezdu
SO 61-36-33 Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, pĜípojky odvodnČní
SO 61-38-01 Praha Velká Chuchle, silniþní nadjezd, komunikace a chodníky
SO 61-38-02 Praha Velká Chuchle, úprava komunikací u podchodu pro pČší
SO 61-38-91 Praha Velká Chuchle, dopravní znaþení
SO 61-39-10 Praha Velká Chuchle, kabelovod
SO 61-40-02 Protihluková stČna Velká Chuchle, ulice Starochuchelská
SO 61-52-03 Praha Velká Chuchle, zastĜešení výstupu z podchodu pro pČší do ulice Starochuchelská
SO 61-52-04 Praha Velká Chuchle, zastĜešení výstupu z podchodu pro pČší k zastávce
SO 61-52-05 Praha Velká Chuchle, zastĜešení výstupu z podchodu pro pČší do ulice Dostihová
SO 61-68-51 Praha Velká Chuchle, ochranná opatĜení proti vlivu bludných proudĤ
ZmČny dokonþených staveb:
PS 61-21-01 Praha Velká Chuchle, silniþní nadjezd, úprava SSZ
PS 61-22-02 Praha Velká Chuchle, silniþní nadjezd, úprava místní kabelizace
PS 61-22-03 Praha Velká Chuchle, silniþní nadjezd, úprava stávajících DK
PS 61-22-04 Praha Velká Chuchle, silniþní nadjezd, úprava DOK ýD Telematika a.s.
PS 61-22-05 Praha Velká Chuchle, silniþní nadjezd, úprava sávajících DOK a TK
PS 61-22-06 Odboþka Barrandov, výpich z DOK a TK
SO 61-31-03 Odboþka Velká Chuchle, železniþní svršek, lichá skupina
SO 61-31-04 Odboþka Velká Chuchle, železniþní svršek, sudá skupina
SO 61-31-13 Odboþka Velká Chuchle, železniþní spodek, lichá skupina
SO 61-31-14 Odboþka Velká Chuchle, železniþní spodek, sudá skupina
SO 61-34-73 Praha Smíchov – Praha Radotín, úprava návČstní lávky v km 6,330
SO 61-35-01 Praha Velká Chuchle, úprava rozvodĤ NN 0,4 kV PREDi
SO 61-35-02 Praha Velká Chuchle, úprava rozvodĤ VN 22 kV PREDi
SO 61-35-21 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana metalických rozvodĤ CETIN
SO 61-35-22 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana optických rozvodĤ CETIN
SO 61-35-23 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana sdČlovacích rozvodĤ TV Net
SO 61-35-51 Praha Velká Chuchle, úprava potoka Vrutice
SO 61-36-11 Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, úprava vodovodĤ 225 PE, 160 PE
SO 61-36-12 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovodĤ 225 PE, 110 PE
SO 61-36-13 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovodĤ DN 300, 225 PE a 90 PE
SO 61-36-14 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovodĤ DN 400
SO 61-36-15 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovodĤ DN 100, 110 PE
SO 61-36-16 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava pĜípojky DN 80
SO 61-36-41 Praha Velká Chuchle, úprava šachet stávající kanalizace
SO 61-36-42 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava výtlaku kanalizace 90 PE
SO 61-36-71 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava STL plynovodu
SO 61-36-72 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava STL plynovodĤ PE 50
SO 61-40-01 Praha Velká Chuchle, ulice Mezichuchelská, protihluková stČna
SO 61-40-03 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, protihluková stČna
SO 61-51-54 Velká Chuchle, oplocení
SO 61-61-01 Praha Velká Chuchle, silniþní nadjezd, ukolejnČní
SO 61-71-02 Praha Velká Chuchle, náhradní výstavba u silniþního nadjezdu

ý.j. 021199/19/OVDŽP

str. 4

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky:
Stavba bude pĜevážnČ jak ve stávající komunikaþní síti, tak i na rozšíĜeném záboru.
Zvýšený prostorový nárok zasahuje nezastavČné pozemky – svah u železniþní trati (pozemek parc. þ.
1136) a rovinaté nevyužité území východnČ od železniþní trati (pozemky parc. þ. 608, 1168/1, 610/2 a
610/1 k.ú. Velká Chuchle).
Stavba se dotkne i soukromého pozemku podél ulice Nad Drahou záborem zahrady parc. þ. 99 k.ú. Velká
Chuchle potĜebným pro novou trasu komunikace.
Stavba vyžaduje demolice stávajícího úzkého mostu pĜes potok Vrutice, vybourání stávajících
komunikací konstrukcí vozovky a chodníkĤ zejména v ulici Nad Drahou, bourání zdi podél trati a bourání
provizorní þásti protihlukové stČny v napojení na Mezichuchelskou rozšíĜené o prostor pro zbudování
ochranného ostrĤvku na pĜechodu.
Pro podchod dojde ke zrušení þásti parkovištČ pĜed domem þ.p. 78 na pozemku parc. þ. 722 k.ú. Velká
Chuchle u kĜižovatky Dostihová/Radotínská. V tomto prostoru bude výstup z podchodu. V ulici
Radotínská bude zrušen ostrĤvek na pĜechodu pro chodce – zúžení komunikace je nutné pro realizace
výstupového šikmého chodníkĤ z podchodu smČrem k závodišti a k pĜesunuté zastávce Praha – Velká
Chuchle. Dojde k posunu zálivu pro zastávku MHD v ulici Radotínská, opČt z dĤvodĤ situování výstupu
z podchodu.
PodrobnČjší seznam je zpracován v þásti dokumentace I Geodetická dokumentace.
Požadavky na zábory ZPF (zemČdČlský pĤdní fond):
V dĤsledku realizace stavby dojde k trvalému záboru zemČdČlského pĤdního fondu o výmČĜe 0,07 ha na
parcele þ. 99. Dále dojde k trvalému záboru pozemkĤ na východní stranČ železniþní tratČ þ. 610/1 a 610/2
o ploše 0,37 ha.
Pro realizaci stavby je nutný i doþasný zábor pozemkĤ ZPF na dobu delší než rok (plocha 0,30) ha. Jde o
pozemky parc. þ. 610/1 a 610/2 k.ú. Velká Chuchle.
ZaĜízení staveništČ:
Souþástí zámČru je umístČní doþasných zaĜízení stavenišĢ pro úþely stavby. ZaĜízení staveništČ (ZS) se
umisĢují na tČchto pozemcích:
ZS 21 – plocha o rozloze cca 530 m2 v km 6,300; na pozemku parc. þ. 99 (zahrada) a parc. þ. 1155
(ostatní plocha) v k.ú. Velká Chuchle. PĜedpokládané využití pro práce na þásti pĜíjezdové komunikace a
mimoúrovĖového kĜížení vpravo trati.
ZS 22 – plocha o rozloze cca 800 m2 v km 6,000; na pozemku parc. þ. 610/1 (orná pĤda) v k.ú. Velká
Chuchle. PĜedpokládané využití pro práce na þásti pĜíjezdové komunikace a mimoúrovĖového kĜížení
vlevo trati.
ZS 23 – plocha o rozloze cca 120 m2 v km 6,300; na pozemku parc. þ. 1203 (ostatní plocha) využití
silnice v k.ú. Velká Chuchle. PĜepokládané využití pro práce na mostu pĜes Vrutici a sudé þásti podchodu
v km 6,301.
ZS 24 – plocha o rozloze cca 210 m2 v km 6,300; na pozemcích 1208 (vodní plocha) využití koryto
vodního toku pĜirozené nebo upravené, parc. þ. 1211/17 (ostatní plocha) využití ostatní komunikace, parc.
þ. 1214 (ostatní plocha) jiná plocha. PĜedpokládané využití pro práci na liché þásti podchodu v km 6,301.
II. Stanoví podmínky pro zmČny dokonþených staveb a umístČní nových staveb:
1.

Stavba nazvaná „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo)“, varianta nadjezd
bude umístČna na výše uvedených pozemcích v katastrálních územích obce Praha: Hluboþepy, Malá
Chuchle, Velká Chuchle, jak je uvedeno v dokumentaci pro územní Ĝízení, hlavní inženýr projektu
Ing. Miroslav Krsek – ýKAIT 0601655, která obsahuje:
A PrĤvodní zpráva – 09/2017
B Souhrnná þást
B.1 Souhrnná technická zpráva
B.3 Vliv stavby na životní prostĜedí

ý.j. 021199/19/OVDŽP

str. 5

B.3.1 Odvody za odnČtí ZPF, plán biologických rekultivací
B.4 Odolnost a zabezpeþení stavby
B.4.1 ěešení ochranných opatĜení proti vlivu bludných proudĤ
B.4.2 Hluková studie
B.5 Odpadové hospodáĜství
B.6 Zásady zajištČní požární ochrany stavby
B.12 Zásady organizace výstavby
C Situace stavbyC.1 Situaþní výkres širších vztahĤ, mČĜítko 1:50 000
C.2 Celkový situaþní výkres, mČĜítko 1:10 000
C.3.1 Situace (TÚ 521B) Praha Smíchov – Beroun, km 1,4 – km 3,0 mČĜítko 1:500
C.3.2 Situace Provizorní výhybna Barrandov, km 3,0 – 3,8 mČĜítko 1:500
C.3.3 Situace (TÚ 521B) Praha Smíchov – Beroun, km 3,8 – km 4,9 mČĜítko 1:500
C.3.4 Situace (TÚ 521B) Praha Smíchov – Beroun, km 5,9 – km 6,6 mČĜítko 1:500
C.3.5 Situace, ulice Na Mrázovce mČĜítko 1:500
C.4 Výkresy architektonického Ĝešení stavby nebo význaþných objektĤ
Autorizovaný výtisk Dodatek þ. 1, 12/2018 zpracoval Ing. Miroslav Krsek – ýKAIT 0601655
A PrĤvodní zpráva – 09/2019, dodatek þ. 1
C.3.4 Situace (TÚ 521B) Praha Smíchov – Beroun, km 5,9 – km 6,6 mČĜítko 1:500
D Výkresová dokumentace
D.1 Železniþní zabezpeþovací zaĜízení
D.2 Železniþní sdČlovací zaĜízení
D.4 Ostatní technologická zaĜízení
D.4.1 Osobní výtahy
D.5 Inženýrské objekty
D.5.1 Železniþní svršek a spodek
D.5.4 Mosty, propustky, zdi
D.5.5 Ostatní inženýrské objekty
D.5.5.1 Elektrorozvodné sítČ
D.5.5.2 SdČlovací sítČ
D.5.5.3 Hydrotechnické objekty
D.5.6 Potrubní vedení
D.5.8 Pozemní komunikace
D.5.9. Kabelovody, kolektory
D.5.10 Protihlukové objekty
D.6 Pozemní stavební objekty
D.6.1 Pozemní objekty budov
D.6.2 ZastĜešení nástupišĢ, pĜístĜešky na nástupištích
D.7. Trakþní a energetická zaĜízení
D.7.1 Trakþní vedení
D.7.6 Rozvody VN, NN, osvČtlení a dálkové ovládání odpojovaþĤ
D.7.7 UkolejnČní kovových konstrukcí
D7.8 VnČjší uzemnČní
D.8 Ostatní stavební objekty
E Doklady
E.2.1 Stanoviska vlastníkĤ veĜejné dopravní a technické infrastruktury
E.5.2 Doklady o projednání bČhem zpracování pĜípravné dokumentace
E.5.3 Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými útvary zadavatele

ý.j. 021199/19/OVDŽP

2.

3.

4.

5.

6.

7.

str. 6

E.6.1 Geotechnický prĤzkum
I Geodetická dokumentace, zpracovala Ing. Drahoslava Nauþová – ýÚZK 781/1995
I.1 Technická zpráva 09/2017
I.2.1 Dotþené nemovitosti – k.ú. Velká Chuchle
I.2.2 PĜedbČžný výkres výkupu a pronájmu pozemkĤ, mČĜítko 1:500
Dokumentaci pro územní Ĝízení obdrží žadatel po nabytí právní moci rozhodnutí v souladu
s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona.
Stavba nazvaná „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo)“, varianta nadjezd
bude koordinována se stavbou Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) na
kterou vydal ÚMý Praha 16 územní rozhodnutí dne 15.07.2013 pod þ.j. 017674/12/OVDŽP/Mk
(nabytí právní moci 22.8.2013) na pozemcích v katastrálních územích obce Praha: Hluboþepy, Malá
Chuchle, Velká Chuchle, Radotín s prodlouženou platností do 26.05.2020.
V centrální þásti intravilánu Velká Chuchle bude vybudována místní komunikace II. tĜídy v kategorii
MO9/40 v délce 425 m, která bude zajištovat komunikaþní propojení pĜes þtyĜkolejnou traĢ
železniþního koridoru Praha Smíchov – Beroun. V rámci výše vyjmenovaného souboru staveb se
umisĢuje:
- Pozemní komunikace
- Dva mostní objekty
- OpČrné a zárubní zdi
- Protihlukové stČny
- Podchod pro pČší
- Související stavby pĜípojek, pĜeložek, pokládek a úprav inženýrských sítí
- Plochy zaĜízení staveništČ
Nová pozemní komunikace se bude levým obloukem o R 50 m odpojovat ze stávající komunikace
Starochuchelská na pozemku parc. þ. 1203 k.ú. Velká Chuchle, bude pokraþovat ve stopČ rozšíĜené
stávající komunikace Nad Drahou, novým mostem (SO 61-40-02) pĜekoná koryto potoka Vrutice,
dále stoupá s využitím konfigurace terénu komunikace Nad Drahou ke kĜižovatce s ulicí Na
Mrázovce, kde odboþí pravým obloukem na nový mostní objekt silniþního nadjezdu (SO 61-34-11)
nad stávající železniþní traĢ nad pozemek parc. þ. 601/1 k.ú. Velká Chuchle, kde se napojí na
stávající komunikaci Mezichuchelskou vybudovanou v rámci stavby „PĜipojení Velké a Malé
Chuchle, 2. stavba“, 2. vČtev Mezichuchelská ulice, která je realizována v kategorii MO 9/50. Na
toto šíĜkové uspoĜádání bude navazovat nová komunikace. Místo kĜižovatkového napojení bude
doplnČno o pĜipojovací oblouk, komunikace bude rozšíĜena a doplnČna o dČlící stĜedový ostrĤvek.
KĜižovatkové napojení nové komunikace do ulice Na Mrázovce a pokraþování stávající ulice Nad
Drahou bude vybaveno smČrovým dČlícím ostrĤvkem.
Komunikace bude dvoupruhová, obousmČrná se šíĜkou prĤbČžných jízdních pruhĤ 3,8 m, ve
smČrových obloucích budou jízdní pruhy rozšíĜeny. Komunikace je navržena v kategorii
MS2/10/8/10/40. Podél komunikace bude proveden jednostranný zvýšený chodník šíĜky 2,5 m.
Chodník bude navazovat na stávající chodník v ulici Starochuchelská, Na Mrázovce a
Mezichuchelská.
Most pĜes Vrutici SO 61-34-12 o šíĜce 17,8 m s délkou pĜemostČní 3,1 m bude železobetonový
deskový o jednom poli a pĜevádí pozemní komunikaci pĜes regulovaný potok Vrutice pozemek parc.
þ. 1207/3 k.ú. Velká Chuchle. Osa mostu kĜíží osu potoka Vrutice na niveletČ 199,763 m.n.m. Bpv.
Pozemní komunikace mostu pĜekonává potok Vrutici od staniþení komunikace km 0,071 617 do km
0,076 821. Horní plocha nosné konstrukce v jednostranném spádu 4%. Most bude založen na
stávajících zdech zregulovaného potoka, souþástí bude prohloubení stávající koryta pod mostem.
Úprava koryta (SO 61-35-51) zaþíná v místČ rozšíĜení Vrutice pĜed železniþním mostem, je dlouhá
35 m. Ve vzdálenosti 10 m pĜed silniþním mostem budou zĜízeny dva spádové stupnČ. Potok je
navrhován jako lichobČžníkové koryto vytvoĜené opČrnými zídkami se klonem 10:1. StČny i dno
budou vydláždČny lomovým kamenem.
Most SO 61-34-11 pĜes železniþní traĢ o celkové šíĜce 12,2 m bude železobetonový, šikmý,
zakĜivený o 7 polích v celkové délce 181,5 m. Osa mostu kĜíží železniþní traĢ (kolej þ. 4 Praha
Vršovice seĜ. n – Praha Radotín) pod úhlem cca 50o v km 11,750 staniþení trati. Nejvyšší þást mostu
pilíĜ P2 (km 0,227 020) bude na niveletČ 207,562 m.n.m. Bpv, pak niveleta klesá ve sklonu 6,96%
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smČrem k napojení na komunikaci Mezichuchelskou v místČ staniþení komunikace (km 0,392 367)
na niveletu 196,442 m.n m. Bpv.
OpČrné a zárubní zdi SO 61-34-51 - opČrná zeć bude vyrovnávat výškový rozdíl mezi rozšiĜovanou
komunikací Nad Drahou a tratí ve staniþení dle komunikace km 0,090 – 0,201 600. Délka zdi je
111,6 m, výška promČnlivá od 0,45 do 5,95 m. Navržená opČrná zeć bude sloužit k zajištČní
dostateþného prostoru pro rozšiĜovanou ulici Nad Drahou, zajištovat stabilitu svahu s pĜeklenutím
výškového rozdílu mezi výjezdem z mostu (SO 61-34-11) u opČry silniþního nadjezdu a napojením
na ulici Starochuchelskou. V místČ napojení na most nadjezdu ve staniþení komunikace 0,200 je
niveleta horní hrany zdi na kotČ 206,926 m.n.m. Bpv. Na Ĝímse bude osazeno zábradelní svodidlo.
V severní þásti je zeć založena na velkoprĤmČrových železobetonových pilotách za rubem stávající
zárubní zdi, která bude sanována jako souþást objektu SO 61-34-52 akce Optimalizace trati Praha
Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) – 1. etapa. Na jižní stranČ smČrem ke komunikaci
Starochuchelská, kde se svah snižuje bude opČrná zeć založena na vlastním základu. Pro snížení
hlukové zátČže okolí bude opatĜena prefabrikáty tloušĢky 0,25 m vrstvou pohlcujícím hluk.
Protihluková stČna (PhS) SO 61-40-01 pĜi komunikaci Mezichuchelská (vlevo od trati ve smČru
Beroun) má rozvinutou délku 60 m a výšku 4,8 m, staniþení komunikace zaþátek 0+398,754, konec
0+460,583 km a navazuje na stávající hotovou protihlukovou stČnu. Bude provedena ve stejné výšce,
typu i materiálu, aby vzhledovČ i funkþnČ navázala na stávající PhS. Bude tvoĜena z panelĤ
recyklovaných plastĤ s jednostrannou absorpcí hluku. ýást stávající stČny o rozvinuté délce 45 m
bude demolována. Nová PhS bude prodloužena o 26 m vedena až k první opČĜe mostu nadjezdu, aby
akusticky zakryla vybouranou þást napojení komunikace Mezichuchelské a nadjezd.
Protihluková stČna SO 61-40-02 ulice Starochuchelská bude vpravo od trati o délce 26 m, výšce 3 m
staniþení trati 6,280 – 6,308 km. PhS navazuje na úsek opČrné zdi tČlesa nadjezdu (SO 61-34-51)
opatĜený pohltivými panely. V km 6,236-6,254 budou pohltivé hliníkové panely vloženy do
konstrukce zábradlí na Ĝímse opČrné zdi SO 61-34-51. PhS SO 61-40-02 je prodloužením pĜes
prostor železniþního pĜejezdu.
Protihluková stČna SO 61-40-03 v ulici Nad Drahou vlevo ve smČru staniþení komunikace od
0+161,800 do 0+193,900 km bude zároveĖ plnit funkci oplocení. Rozvinutá délka bude 32 m o
výšce 2,8 od nivelety komunikace. PhS bude umístČna na obecním pozemku parc. þ. 1132/3 a 1155
k.ú. Velká Chuchle. PhS navazuje na garáž na pozemku parc. þ. 106/2 dále je trasována k zalomení
stávajícího oplocení pozemku parc. þ. 105 k.ú. Velká Chuchle. V PhS budou zachována stávající
vjezdová vrata šíĜky 2,4m, výšky 2,2 m na pozemek parc. þ. 106/1 a vstupní branka š. 1,0 m, v.
2,2 m na pozemek parc. þ. 105 k.ú. Velká Chuchle. Horní hrana PhS pĜi stávající garáži je ve výšce
206,710 m.n.m která dále stoupá s konfigurací terénu na kótu 209,300 n.m.m. StČna bude provedena
z vápenopískového režného zdiva s transparentními panely z hliníkových rámĤ a sklenČných tabulí.
Podchod pro pČší SO 61-34-21 bude ve staniþení trati 6,301 km jako náhrada pro pČší za zrušený
železniþní pĜejezd staniþení 6,290 km v ulici Starochuchelská. Podchod bude mít tĜi výstupy. Z ulice
Starochuchelská je pĜístup do podchodu navržen výtahem a schodištČm. Mezi kolejí þ. 3 stávající
tratČ a komunikací Radotínská je navržený šikmý pĜístupový chodník s možností vstupu na zastávku
MHD BUS a vstupu na nástupištČ pĜesunuté zastávky Praha – Velká Chuchle, která je souþástí akce
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) – 1. etapa. Z ulice Dostihová je
navržen pĜístup schodištČm pod místní komunikací Radotínská u þ.p. 78/27. Všechny tĜi výstupy
budou zastĜešeny. Konstrukce podchodu je navržena jako tubus o svČtlé prĤchozí šíĜce 3 m a výšce
2,8 m. Celková délka vþetnČ schodišĢ Starochuchelská a Dostihová je max 65,4 m. Výšková úroveĖ
pĜi vstupu z komunikace Starochuchelská je na kótČ 199,060 m.n m, dno tubusu pod schodištČm
klesne na kótu 194,595 m.n m., dále prochází pod stávající þtyĜkolejnou tratí a komunikací
Radotínská, kde vystoupá schodištČm na úroveĖ komunikace Dostihová na kótu 198,831 m.n m.
Mezi kolejí þ. 3 a komunikací Radotínská odboþuje z tubusu smČrem na jih šikmý chodník (rampa) o
délce cca 39 m jako výstup k zastávce MHD a budoucí vlakové zastávce Praha – Velká Chuchle.
Šikmý chodník, bude zastĜešen a opatĜen madlem, výstup na terén bude na kótČ 197,770 m.n m.
Podchod bude osvČtlen. Výtah o nosnosti 1125 kg (15 osob/1výtah), bude umístČn jako souþást
výstupu do ulice Starochuchelská. Výtahová šachta je souþástí podchodu. Výtah bude nad vstupem
zastĜešen.
Souþástí stavby jsou úpravy stávajících staveb na železnici:
- SO 61-31-03 Odboþka Velká Chuchle, železniþní svršek, lichá skupina
- SO 61-31-04 Odboþka Velká Chuchle, železniþní svršek, sudá skupina
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V rámci železniþního pĜejezdu v km 6,287 a budování podchodu budou vymČnČna kolejová
pole, upevĖovadla a upravena smČrová a výšková úprava kolejí.
- SO 61-31-05 Odboþka Barrandov, železniþní svršek, bude vybudována provizorní výhybna
po dobu stavby pro zabezpeþení plynulosti dopravy bČhem výlukových prací. Stavební objekt
zaþíná v km 3,224700 a konþí 3,376 765. Bude upravena osová vzdálenost mezi kolejemi 1
a 2.
- SO 61-31-03 Odboþka Velká Chuchle, železniþní spodek, lichá skupina
- SO 61-31-04 Odboþka Velká Chuchle, železniþní spodek, sudá skupina
V rámci tČchto objektĤ bude demolován trativod DN 150 v celkové délce 24,2 m a zĜízeno
provizorní nástupištČ mezi kolejemi 1 a 2.
- V rámci objektu SO 61-34-73 Praha Smíchov – Praha Radotín probČhne úprava návČstní
lávky v km 6,300 nad podchodem.
- Kabelovod o délce 45,6 m, SO 61-39-10 s napojením na stávající úsek.
- Úpravy trakþního vedení SO 61-61-01 a SO 61-01-02 v traĢovém úseku Praha Smíchov –
Velká Chuchle.
- Úpravy zabezpeþovacího zaĜízení v úseku Praha Smíchov – ZávodištČ.
14. Souþástí stavby jsou úpravy inženýrských sítí, pĜeložky a pĜípojky:
 Elektrorozvodné sítČ
- SO 61-35-01 Úprava rozvodĤ a pĜeložky kabelĤ NN vyvolané zmČnou tvaru komunikace nad
Drahou a výstavbou podchodu pro chodce v oblasti ulic Starochuchelská, Radotínská.
Souþástí pĜeložek kabelĤ NN bude i nové pĜípojné místo pro veĜejné osvČtlení.
- SO 61-35-02 Úprava rozvodĤ a pĜeložky kabelĤ VN vyvolané zmČnou tvaru komunikace
v ulici Nad Drahou mezi ulicemi na HvČzdárnČ, Starochuchelská Radotínská a Dostihová.
- SO 61-35-11 PĜeložky stávajícího veĜejného osvČtlení v oblasti ulic Starochuchelská, Nad
Drahou, Radotínská a Dostihová. V souvislosti s úpravou kĜižovatky ulice Na Mrázovce bude
nahrazen a posunut o 3 m východním smČrem stožár VO þ. 515886. S úpravou kĜižovatky
ulic Radotínská, Dostihová bude nahrazen a posunut o 4 m východním smČrem stožár þ.
523802. Se stavebními pracemi na pilíĜi þ. 4 silniþního nadjezdu bude provizornČ pĜeložen
kabel VO mezi sloupy þ. 524030 a þ. 524031. VeĜejné osvČtlení komunikace silniþního
nadjezdu bude v ulici Nad Drahou soustavou stožárĤ o výšce 8m. Na kĜižovatce ulic Nad
Drahou – Starochuchelská budou stožáry vetknuté o výšce 10 m. Rozteþ sloupĤ cca 30 m.
OsvČtlení pĜechodĤ pro chodce bude stožáry o výšce 8m. Podchod pro pČší bude osvČtlen
záĜivkovými svítidly s vysokou mechanickou odolností proti poškození. Svítidla budou
umístČna na boþních stČnách podchodĤ, pod stropem a na konstrukcích zastĜešení ramp a
schodišĢ.
 SdČlovací sítČ
- SO 61-35-21 PĜeložky a úpravy metalických kabelĤ CETIN v oblasti ul Starochuchelské a
Nad Drahou a kĜižovatky ulic Dostihová, Radotínská a Mezichuchelská. Délka Provizorních
pĜeložek bude 261 m, celková délka definitivních pĜeložek bude 502 m.
- SO 61-35-22 Úprava a ochrana optických rozvodĤ CETIN. Kabelové trasy budou pĜeloženy
do nových kabelových chrániþek. Celková délka provizorních pĜeložek bude 252 m, délka
definitivních pĜeložek bude 284 m.
- SO 61-35-23 Úpravy a ochrana sdČlovacích rozvodĤ TV net. Kabelové trasy budou pĜeloženy
no nových chrániþek. Celková délka provizorních pĜeložek bude 252 m, délka definitivních
pĜeložek bude 379 m.
Mrtvé neprovozní optické a sdČlovací kabely budou v kolizních místech vytČženy a
ekologicky zlikvidovány.
 Vodovody
- SO 61-36-11 PĜeložka vodovodu v ulici Starochuchelská v místČ regulaþní šachty je navržen
nový vodovod 225 PE v délce 10 m. Regulaþní šachta bude zrušena.
- SO 61-36-12 PĜeložka stávajících vodovodĤ v ulici Nad Drahou 225PE v délce 16 m a 110PE
v délce 95 m, souþástí bude pĜepojení stávající vodovodní pĜípojky domu þ.p. 449.
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SO 61-36-13 PĜeložka stávajících vodovodĤ v ulici Nad Drahou DN 300 navazujícím
potrubím 225PE v délce 55 m, výšková úprava šachet.
- SO 61-36-14 V místČ nového podchodu v kĜižovatce Radotínská a Mezichuchelská bude
pĜeložen vodovod DN 400 v délce 42 m v místČ kĜížení vodovodu s korytem potoka Vrutice
bude bezvýkopovou technologií realizována chrániþka DN 700 v délce 23 m do které bude
potrubí zataženo a na obou koncích napojeno na stávající vodovod.
- SO 61-36-15 V místČ nového podchodu v kĜižovatce Radotínská a Mezichuchelská dojde
k úpravČ a pĜeložení vodovodu DN 100 v délce 54 m, v místČ kĜížení se stávajícím
zatrubnČním koryta potoka Vrutice bude realizována chrániþka DN 300. Souþástí pĜeložky
bude pĜepojení stávající vodovodní pĜípojky domu þ.p. 78.
- SO 61-36-16 V prostoru ulice Nad Drahou bude pĜeloženo potrubí vodovodní pĜípojky pro
hĜbitov DN 80 v délce 135 m. VeĜejná þást vodovodní pĜípojky bude ukonþena typovou
vodomČrnou sestavou ve vodomČrné šachtČ.
 Kanalizace
- SO 61-36-31 DešĢová kanalizace pro odvodnČní rozšíĜené ulice Na Drahou DN 300 zaústČná
do potoka Vrutice o délce 130 m, souþástí budou pĜípojky DN 200 od nových uliþních vpustí
a odvodĖovacích žlábkĤ.
- SO 61-36-32 Kanalizaþní pĜípojka DN 300 o délce 21 m pro odvodnČní nadjezdu, která bude
napojena do koncové šachty stávající dešĢové stoky.
- SO 61-36-33 Stávající odvodnČní ulice Starochuchelská soustavou propojených horských
vpustí bude zrušen, napojení na dešĢovou kanalizaci DN 600 se zaústČním do potoka Vrutice
bude využit pro vedení nové dešĢové kanalizaþní pĜípojky kterou bude odvodnČna þást mezi
Starochuchelskou a železniþní tratí. V ulici Starochuchelská budou osazeny nové uliþní
vpusti a pĜípojky do stávající dešĢové kanalizace.
- SO 61-36-41 U stávajících stok v ulicích Starochuchelská a Nad Drahou budou upraveny
poklopy stávajících šachet dle MČstských standardĤ, celkem 8 šachet.
- SO 61-36-42 V místČ nového podchodu v kĜižovatce Radotínská a Mezichuchelská bude
pĜeložena kanalizace s výtlakem 90PE v celkové délce 62 m. ýást pĜeložky v kĜížení
s korytem potoka bude uložena do chrániþky DN 200 v délce 23 m.
 Plynovody
- SO 61-36-71 PĜeložky stávajícího STL plynovodu DN 63 v délce 63 m a DN 160 v délce 17
m v ulici Nad Drahou, souþástí pĜeložky bude pĜepojení plynovodní pĜípojky domu þ.p. 449.
- SO 61-36-72 PĜeložka stávajícího STL plynovodu DN 50 v délce 25 m v místČ novČ
budovaného podchodu v prostoru kĜižovatky Radotínská a Mezichuchelská. Souþástí
pĜeložky bude i pĜepojení stávajících pĜípojek domĤ þ.p. 78 a þ.p. 62 DN 50 v délce 34 m.
- Všechny þásti rušených pĜípojek budou odstranČny.
15. Úpravy potoka Vrutice, pĜeložky vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok jsou vodními díly.
PĜíslušným vodoprávním úĜadem k vydání stavebního povolení je ÚMý Praha 16 vodoprávní úĜad.
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru dopravy ÚMý Praha 16 ze dne 20.11.2017
sp. zn. 020353/17/OVDŽP/Mj, þ.j. 022955/17/OD:
Po celou dobu realizace stavby, která se nachází na pozemcích k.ú. Velká Chuchle
- bude zachován pĜístup k pĜilehlým objektĤm
- nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlĤm a vozidlĤm svozu domácího odpadu
- budou minimalizovány zábory komunikace pro úþely stavby
- bude umožnČn pĜístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí
- budou vozovky a chodníky pĜiléhající ke stavbČ udržovány v þistotČ
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat návrh dopravních opatĜení
po dobu realizace stavby. V pĜípadČ záboru místní komunikace pro úþely stavby (skládka materiálu,
zaĜízení staveništČ aj.) budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím pĜíslušného silniþního
správního úĜadu o zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních
komunikacích. PĜípadné omezení provozu na pozemní komunikaci þásteþnou nebo úplnou uzavírkou
musí být povoleno rozhodnutím pĜíslušného silniþního správního úĜadu o omezení obecného užívání
pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích a odsouhlaseno Policií ýR.
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17. Pro zámČr bylo vydáno podle § 10 odst. 1 a 4 písm. a) vydáno rozhodnutí o pĜipojení pozemní
komunikace mimoúrovĖové kĜížení varianta nadjezd sp zn 023389/17/OVDŽP/Ml þ.j.
009059/18/OD ze dne 30.04.2018 s podmínkami:
- PĜipojení bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, potvrzenou Policií ýR, která
je souþástí rozhodnutí.
- V rozhledových polích pĜipojení nesmí být ani v budoucnu umístČny žádné pĜekážky vyšší
než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu, pásu i sjezdu. PĜípustné jsou ojedinČlé pĜekážky o
šíĜce do 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti vČtší než 10 m (VO, dopravní znaþení, strom
apod.).
- PĜipojení bude provedeno v koordinaci s osazením dopravního znaþení dle schválené
dokumentace.
- Budou splnČny podmínky správcĤ inženýrských sítí z hlediska ochrany tČchto sítí a správce
komunikace z hlediska ochrany této komunikace.
- PĜipojení bude zĜízeno se zpevnČním, které bude vyhovovat pĜedpokládanému zatížení
dopravou a bude udržováno v þistotČ.
18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy odboru ochrany prostĜedí
sp. zn. S-MHMP 1629577/2017 OCP þ.j. MHMP 1932073/2017 ze dne 11.12.2017 z hlediska lesĤ
dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona þ. 289/1995 Sb., o lesích týkající se pozemkĤ parc. þ. 1134, 1135,
570/1, 570/12 k.ú. Velká Chuchle,
minimální vzdálenosti stavby od okrajĤ nejbližších lesních pozemkĤ budou þinit:
- úprava rozvodĤ vysokého napČtí 22 kV – 3 m od parcely þ. 570/1 k.ú. Velká Chuchle
- provizorní nástupištČ – 14 m od parc. þ. 570/17 k.ú. Velká Chuchle
- všechny ostatní stavební objekty – 20 m od parcely þ. 570/1 a 1135 k.ú. Velká Chuchle
- pĜedmČtné lesní pozemky nebudou stavbou nikterak dotþeny, a to ani doþasnČ v prĤbČhu
stavebních prací, na tyto pozemky nebude ukládán stavební ani jiný materiál.
19. Budou dodrženy upozornČní a body závazného stanoviska ÚMý Praha 16 odbor životního prostĜedí
sp. zn. 020352/17/OVDŽP/Sm þ.j. 021190/17/OVDŽP ze dne 26.10.2017:
z hlediska odpadového hospodáĜství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona þ. 185/2001 Sb.:
- dodržovat legislativnČ stanovenou hierarchii zpĤsobĤ nakládání s odpady,
- o všech vzniklých odpadech a zpĤsobech nakládání s nimi je tĜeba vést prĤbČžnou evidenci
podle § 39 odst. 1 zákona a § 21 vyhlášky þ. 383/2001 Sb.,
- s využitím nezneþištČné výkopové zeminy je tĜeba prioritnČ uvažovat opČtovnČ v místČ
stavby k pĤvodnímu úþelu (zpČtný zásyp, úpravy terénu) – v takovém pĜípadČ se nestává
odpadem ve smyslu § 3 zákona,
- s nebezpeþnými odpady (kategorie N) mĤže pĤvodce odpadĤ nakládat pouze na základČ
souhlasu vČcnČ a místnČ pĜíslušného orgánu státní správy, pokud na tuto þinnost již nemá
souhlas k provozování zaĜízení podle § 14 zákona, shromažćování a pĜeprava nebezpeþných
odpadĤ nepodléhají souhlasu (pĜiþemž shromažćováním se rozumí krátkodobé soustĜećování
odpadĤ do shromažćovacích prostĜedkĤ v místČ jejich vzniku pĜed dalším nakládáním
s nimi).
z hlediska ochrany ovzduší dle zákona þ. 201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší:
- pĜi manipulaci se stavebním, sypkým þi jiným materiálem, mezideponiích zeminy budou
aplikována úþinná opatĜení k minimalizaci zatČžování okolí prachem (plachtování, kropení za
suchého a vČtrného poþasí),
- pĜi zneþištČní veĜejných komunikací v souvislosti se stavbou budou tyto neþistoty na náklady
investora neprodlenČ oþištČny,
- pĜi odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše
automobilĤ,
- používat výhradnČ vozidla a stavební mechanizmy, které splĖují pĜíslušné emisní limity podle
platné legislativy pro mobilní zdroje,
-

pĜed výjezdem nákladních aut z prostoru staveništČ na veĜejné komunikace bude v pĜípadČ
potĜeby zajištČno odstraĖování bláta z pneumatik a podbČhĤ,

-

jakékoli materiály nebudou volnČ shazovány z výšky, ale pouze uzavĜenými shozy.
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Z hlediska ochrany pĜírody a krajiny dle zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny:
- pĜi provádČní stavebních prací je tĜeba postupovat podle § 5 odst. 3 zákona tak, aby
nedocházelo k nadmČrnému úhynu rostlin a zraĖování nebo úhynu živoþichĤ nebo niþení
jejich biotopĤ, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostĜedky a musí
být zajištČny podmínky ochrany volnČ žijících ptákĤ ve smyslu § 5a zákona (zakázáno je mj.
úmyslné poškozování nebo niþení jejich hnízd a vajec nebo odstraĖování hnízd),
- nesmí docházet k ohrožování stávajících dĜevin v blízkosti stavby, bude respektována norma
ýSN 83 9061 Technologie vegetaþních úprav v krajinČ – Ochrana stromĤ, porostĤ
a vegetaþních ploch pĜi stavebních pracích,
- po provedení stavebních prací je tĜeba plochy s rostlou zelení narušené stavební þinnosti
uvést do optimálního stavu vzhledem k nárokĤm na využití pozemku,
- jelikož je uvedený zámČr v kolizi s dĜevinami rostoucími mimo les, je nutné k jejich
odstranČní povolení (pro dĜeviny o obvodu kmene vČtším jak 80 cm mČĜený ve výšce 130 cm
nad zemí a pro zapojené porosty dĜevin, pokud celková plocha pĜesahuje 40 m2); povolení ke
kácení bude Ĝešeno s ÚMý Praha-Velká Chuchle podle zákona.
- Žádost o povolení kácení je nutné podat až po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Kácení dĜevin je možné provádČt až po nabytí právní moci stavebního povolení.
20. K zámČru byl vydán souhlas k trvalému a doþasnému odnČtí zemČdČlské pĤdy ze zemČdČlského
pĤdního fondu o celkové výmČĜe 3 691 m2 trvale a 3 656 m2 doþasnČ odĖaté zemČdČlské pĤdy.
Budou dodrženy podmínky které stanovil ÚMý Praha 16 odbor životního prostĜedí sp. zn.
025729/17/OVDŽP/Sm þ.j. 000978/18/OVDŽP ze dne 12.12.2018:
- Odnímaná plocha bude ĜádnČ vymČĜena, nedojde k jakémukoli posunu hranic trvalého a
doþasného záboru v terénu, okolní pozemky nebudou narušovány plánovanou þinností.
- Na pozemky pĜilehlé k odnímané ploše bude zabezpeþen provoznČ vyhovující pĜístup.
- Budou uþinČna opatĜení k zabránČní úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících zemČdČlský pĤdní fond a jeho vegetaþní kryt.
- Skrývka kulturních vrstev pĤdy (ornice) o celkovém objemu 2 204 m3 (pĜi prĤmČrné
mocnosti 0,3 m humózního horizontu) bude provedena pĜed zahájením stavebních prací
z celé plochy pĜímo dotþené stavbou „Optimalizace trati Praha Smíchov – ýernošice, varianta
nadjezd“ a souvisejícími zpevnČnými plochami o celkové výmČĜe 7 347 m2, skrývané
kulturní vrstvy pĤdy budou po dobu výstavby uloženy na mezideponii na vhodném místČ
pozemku v blízkosti stavby oddČlenČ od podorniþních vrstev a v návaznosti na ukonþení
stavebních prací budou po provedení hrubých terénních úprav v plném objemu v rámci
finálních terénních úprav rozprostĜeny na upravených plochách rostlého terénu
na pĜedmČtném pozemku pro úþely vylepšení pĤdních vlastností a následného ozelenČní
tČchto ploch stanovištnČ odpovídající vegetací a dále v návaznosti po skonþení doþasného
záboru budou rozprostĜeny v celém objemu zpČt v rámci rekultivace dotþené plochy
manipulaþními pruhy.
- Skrývané kulturní vrstvy pĤdy ukládané na složišti (deponii) do doby jejich použití pro
pĜípravu ploch k ozelenČní budou zajištČny pĜed znehodnocením a ztrátami a rovnČž bude
zajištČno Ĝádné ošetĜování tČchto vrstev.
- O všech þinnostech souvisejících se skrývkou, pĜemístČním, rozprostĜením þi jiným využitím,
uložením, ochranou a ošetĜováním skrývaných kulturních vrstev pĤdy bude veden, ve smyslu
§ 10 odst. 2 vyhlášky MŽP þ. 13/1994 Sb., kterou se upravují nČkteré podrobnosti ochrany
ZPF, pĜehledný protokol (pracovní deník), v nČmž se uvádČjí všechny skuteþnosti rozhodné
pro posouzení správnosti, úplnosti a úþelnosti využívání tČchto zemin. Tento protokol bude u
investora k dispozici pro kontrolní orgány ochrany ZPF.
- Po celou dobu provádČní rekultivace bude veden protokol (provozní deník), v nČmž bude
zaznamenáno, jak rekultivaþní práce probíhají, jaké postupy byly pĜitom použity, jak jsou
dodržovány termíny stanovené v plánu rekultivace a další podrobnosti rozhodné pro
posouzení jakosti, rozsahu a úplnosti provádČné rekultivace.
- Po ukonþení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno OVDŽP ÚMý Praha 16,
že rekultivace byla ukonþena, aby mohlo být provedeno pĜevzetí rekultivovaných pozemkĤ
vlastníky nebo nájemci a aby mohla být ukonþena povinnost platit odvody za odnČtí této
pĤdy.
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21. K zámČru byl vydán souhlas vodoprávního úĜadu sp. zn. 021969/18/OVDŽP/Jj þ.j.
023356/18/OVDŽP ze dne 03.12.2018, který stanovil tyto podmínky:
- V záplavovém území nebude dlouhodobČ skladován materiál a látky, které mohou negativnČ
ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, výkopový materiál bude zajištČn,
pĜebyteþný materiál bude ze záplavového území odvezen.
- Mechanizaþní prostĜedky budou zabezpeþeny pĜed úkapy ropných látek a olejĤ.
- Veškerá pĜípadná manipulace se závadnými látkami musí být provádČna tak, aby bylo
zabránČno nežádoucímu úniku závadných látek do pĤdy nebo jejich nežádoucímu smísení
s odpadními nebo srážkovými vodami.
- OdvodnČní staveništČ bude zajištČno tak, aby nedocházelo ke zneþištČní a podmáþení
okolních pozemkĤ a zneþištČní povrchových a podzemních vod.
- Veškeré pĜeložky stávajících sítí budou projednány s jejich správci a provozovateli (voda,
splašková a dešĢová kanalizace, kabely…).
- Množství a kvalita vypouštČných dešĢových vod do Vrutice z nové dešĢové kanalizace (ul.
Nad Drahou) budou projednány s jejím provozovatelem a správcem.
- Do projektové dokumentace, do situaþních výkresĤ, bude vyznaþena hladina velké vody
Q100 a aktivní zóny záplavového území vodního toku Vrutice.
22. Bude dodrženo technické stanovisko TSK a.s. þ.j. TSK/37945/17/5110/Ve ze dne 31.07.2018. Další
stupeĖ projektové dokumentace bude pĜedložen k vyjádĜení TSK a.s. Projekt pro stavební Ĝízení
bude obsahovat:
- Detailní Ĝešení komunikací vþetnČ odvodnČní a dopravního znaþení.
- Detailní technická Ĝešení všech mostních objektĤ.
- Do dokumentace pro stavební Ĝízení bude doplnČna o bezpeþná a plynulá Ĝešení vedení
cyklistické dopravy dle mapy vedení cyklotras v souladu s aktualizovanými Technickými
podmínkami TP 179.
- Budou závaznou formou jasnČ specifikovaní budoucí správci nové budovaných komunikací,
vþetnČ pĜehledné barevné situace s vyznaþením rozdČlení budoucí správy.
- PĜi provádČní stavebních prací v komunikacích a pĜi zpČtných úpravách povrchĤ komunikací
budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchĤ komunikací a
provádČní výkopĤ a zásypĤ rýh pro inženýrské sítČ“ schválené usnesením RHMP þ. 95 ze dne
31.01.2012.
- Budou dodrženy technické požadavky na kanalizaþní stavby.
23. Plochy pro zaĜízení staveništČ budou provedeny podle dokumentace pro územní Ĝízení, þást I.
Geodetická dokumentace a B 12 Zásady organizace výstavby. ZaĜízení stavenišĢ budou nejdĜíve
umístČna po nabytí právní moci stavebního povolení a umisĢují se jako doþasná. Plochy zaĜízení
stavenišĢ budou ĜádnČ oznaþeny a oploceny. Po ukonþení stavby budou všechny plochy upraveny do
pĤvodního nebo projektovaného stavu.
24. Budou dodrženy podmínky a požadavky správcĤ a provozovatelĤ inženýrských sítí: ýD Telematika
a.s., T-mobile Czech Republic a.s., Ministerstvo obrany ýR, UPC ýeská republika s.r.o., PPD a.s.,
PVK a.s., PVS a.s., CETIN a.s., Technologie hl.m. Prahy, PRE a.s., ýEZ Distribuce a.s., Telco Pro
Services a.s., ýEPS a.s., Dial Telecom a.s., FIT OUT s.r.o., ICT Support s.r.o., TV Net s.r.o.

Stanovení dalších podmínek pro projektovou pĜípravu:
25. Do projektu pro stavební Ĝízení budou zapracovány pĜipomínky souhrnného stanoviska Svodné
komise Dopravního podniku hl. m. Prahy þ.j. 100130/40Z2207/2235 ze dne 20.11.2017.
26. Do projektu pro stavební Ĝízení budou zapracovány veškeré pĜipomínky technického stanoviska NIPI
Bezbariérové prostĜedí, o.p.s. zn. 110170460 ze dne 19.10.2017.
27. Do projektu pro stavební Ĝízení budou zapracovány podmínky vyjádĜení povodí Vltavy s.p. þ.j.
58400/2017-263 ze dne 13.12.2017:
- Projektová dokumentace pro stavební Ĝízení vodních dČl bude v souladu s vyhláškou þ.
432/2001 Sb. A pĜedložena státnímu podniku povodí Vltavy k vydání stanoviska správce
povodí.
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-

28.

29.

30.
31.

OdvodnČní staveništČ bude navrženo tak, aby nedocházelo k pomáþení okolních pozemkĤ a
zneþištČní povrchových a podzemních vod. V dané lokalitČ.
- V záplavovém území nebude dlouhodobČ skladován odplavitelný materiál a látky, které
mohou negativnČ ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude
zajištČn a pĜebyteþný materiál ze záplavového území odvezen.
- Bude vypracován povodĖový plán pro realizaci stavby a havarijní plán v pĜípadČ, že bude pĜi
realizaci zámČru užíváno závadných látek ve vČtším rozsahu, popĜípadČ se pĜedpokládá
zvýšené nebezpeþí ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Havarijní plán bude
pĜedložen v vyjádĜení Povodí Vltavy s.p.
Drážní úĜad Praha þ.j. MP-SOP2094/17-2/Vv, DUCR-59532/17/Vv ze dne 17.10.2017:
- Projektová dokumentace pro jednotlivé þásti stavebního povolení bude zpracována podle
pĜíslušných vyhlášek povolujících stavebních úĜadĤ (obecných, speciálních), tj. pro þást
stavby dráhy bude zpracována podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhl. þ. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (pĜíloha þ. 5).
V projektu pro stavební Ĝízení bude doĜešeno, kdo bude vlastníkem a správcem novČ budovaného
úseku komunikace nadjezdu a novČ vybudovaného podchodu pod tratí vþetnČ schodišĢ a výtahu.
Nadjezd bude pĜeložkou souþasné komunikace Mezichuchelská v úseku Dostihová, Starochuchelská
– nová kĜižovatka Mezichuchelská a bude zaĜazen do kategorie místních komunikací II. tĜídy. NovČ
vybudovaný podchod pro pČší, který propojuje komunikace Starochuchelská, Dostihová a
Radotínská bude zaĜazen do kategorie místních komunikací IV. tĜídy, jak vyplývá ze souhlasného
stanoviska zatĜídČní komunikací, které vydal Magistrát hl. m. Prahy Odbor rozvoje a financování
dopravy, oddČlení organizace dopravy pod sp. zn. S-MHMP 1155336/2018, þ.j. MHMP
1159299/2018 ze dne 06.09.2018.
Dle vyjádĜení pĜíspČvkové organizace IPR hlavního mČsta Prahy þ.j. IPR 13216/17 ze dne 03.01.2018
bude další fáze projektové pĜípravy pĜedložena k opČtovnému vyjádĜení.
Souþástí rozhodnutí není kácení dĜevin. Rozsah kácení a podmínky náhradní výsadby budou
projednány a odsouhlaseny pĜíslušným orgánem ochrany prostĜedí v projektu pro stavební Ĝízení.

Úþastníci Ĝízení, na nČž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, DláždČná 1003/7, 110 00
Praha-Nové MČsto

OdĤvodnČní:
Dne 30.11.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístČní stavby. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní Ĝízení.
Popis stavby:
Nové komunikaþní propojení mezi ulicí Starochuchelskou a Mezichuchelskou silniþním nadjezdem pĜes
železniþní traĢ Praha Smíchov - ěevnice - Beroun. Komunikaþní propojení je veĜejnČ prospČšnou stavbou
VPS 37/DJK/54 - Velká Chuchle – komunikaþní propojení pĜes ýD ve Velké Chuchli.
Souþástí stavby jsou pĜeložky a úpravy stávajících inženýrských sítí, podchod pro pČší v místČ
souþasného železniþního pĜejezdu, opČrné zdi a protihluková opatĜení.
Souhlas k trvalému a doþasnému odnČtí ze ZPF o celkové výmČĜe 3691 m2 trvale pro pozemky parc. þ.
99, 610/1, 610/2 a 3656 m2 doþasnČ pro pozemky parc. þ. 610/1, 610/2 k.ú. Velká Chuchle byl vydán
12.12.2018 pod sp. zn. 025729/17/OVDŽP/Sm, þ.j. 000978/18/OVDŽP.
Dokumentace zámČru:
Dokumentace ve dvou vyhotoveních, hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Krsek (Autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby ýKAIT 0601655).
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A PrĤvodní zpráva

•
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B Souhrnná þást
B.1 Souhrnná technická zpráva
B.3 Vliv stavby na životní prostĜedí
B.4 Odolnost a zabezpeþení stavby
B.4.1 Základní korozní prĤzkum
B.4.2 Akustická studie
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Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
Ing. Jitka Tobolová, ýKAIT 0009345
Ing. Bohumil Kuþera
Ing. Josef Martinovský þ. 857/2007
Ing. Jitka Tobolová, ýKAIT 0009345
Jan Rampas, ýKAIT 0001340
Ing. Ivan Grisa

-

B.5 Odpadové hospodáĜství
B.6 Zásady zajištČní požární ochrany stavby
B.12 Zásady organizace výstavby

•
-

C Situace stavby
C.1 Situaþní výkres širších vztahĤ
Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
C.2 Celkový situaþní výkres
Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
C.3.1 Situace (TÚ521B) km 1,4 – km 3,0
Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
C.3.2 Situace, Provizorní výhybna Barrandov km 3,0 – 3,8 Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
C 3.3 Situace (TÚ 521B) km 3,8 – km 4,9
Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
C 3.4 Situace (TÚ 521B) km 5,9 – km 6,6
Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
C 3.5 Situace, ulice Na Mrázovce
Ing. Miroslav Krsek, ýKAIT 0601655
C.4 Výkresy architektonického Ĝešení
Ing. OndĜej Kafka, ýKAIT 0010022
Mapové podklady v oblasti životního prostĜedí
Ing. Jitka Tobolová, ýKAIT 0009345

•
-

D Výkresová dokumentace
D.1 Železniþní zabezpeþovací zaĜízení
D.2 Železniþní sdČlovací zaĜízení
D.4 Ostatní technologická zaĜízení
D.4.1 Osobní výtahy
D.5 Inženýrské objekty
D.5.1 Železniþní svršek a spodek
D.5.4 Mosty, propustky, zdi
D.5.5 Ostatní inženýrské objekty
Elektrorozvodné sítČ
SdČlovací sítČ
Hydrotechnické objekty
D.5.6 Potrubní vedení
D.5.8 Pozemní komunikace
D.5.9 Kabelovod,
D.5.10 Protihlukové objekty
D.6.1 Pozemní objekty budov
D.6.2 ZastĜešení nástupišĢ, pĜístĜešky na nástupištích
D.7.1 Trakþní vedení
D.7.6 Rozvody NN, VN osvČtlení a dálkové
ovládání odpojovaþĤ
D.7.7 UkolejnČní kovových konstrukcí
D.7.8 VnČjší uzemnČní
D.8 Ostatní stavební objekty

-

Ing. Martin Rajbr, ýKAIT 0009389
Ing. Petr Poupa, ýKAIT 0001407
Ing. OndĜej Kafka, ýKAIT 0010022
Ing. Jan Janoušek, ýKAIT 0602156
Ing. Jan Pešata, ýKAIT 008416
Ing. Josef KuĖák, ýKAIT 0010172
Ing. OndĜej NesmČrák, ýKAIT 0010771
Ing. Martin Kuþera, ýKAIT 0009920
Ing. Václav Misárek, ýKAIT 0008616
Jaroslav Patoþka, ýKAIT 0004847
Ing. Lucie Burdová, ýKAIT 0012873
Ing. Lucie Burdová, ýKAIT 0012873
Ing. Jaroslav Vala, ýKAIT 0006682
Ing. Jaroslava Šudová, ýKAIT 0009771
Ing. Josef KuĖák, ýKAIT 0010172
Ing. OndĜej Kafka, ýKAIT 0010022
Ing. Jaroslava Šudová, ýKAIT 0009771
Ing. Pavel Haušild, ýKAIT 0008764
Aleš Budský, ýKAIT 0009456
Ing. Martin Rajbr, ýKAIT 0009389
Ing. Václav Misárek, ýKAIT 0008616
Ing. Jitka Tobolová, ýKAIT 0009345

E Doklady
Stanoviska vlastníkĤ dopravní a technické infrastruktury
Doklady o projednání bČhem zpracování pĜípravné dokumentace
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Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými útvary zadavatele
Geotechnický prĤzkum
I Geodetická dokumentace
Ing. Drahoslava Nauþová ýÚZK

Návrh byl doložen následujícími doklady:
Plná moc k zastupování ze dne 25.06.2012 pro spoleþnost SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, Praha 3.
Majetkoprávní podklady:
Souhlasy vlastníkĤ dotþených pozemkĤ a staveb na nich nebyly doloženy. Jedná o veĜejnČ prospČšnou
stavbu dopravní infrastruktury pod þ. 37/DK/54 Velká Chuchle – komunikaþní propojení pĜes ýD ve
Velké Chuchli. Podle platné územní dokumentace, lze vlastnická práva k pozemkĤm nebo ke stavbám ve
veĜejném zájmu vyvlastnit nebo vlastnická práva omezit (zákon o vyvlastnČní þ. 184/2006 Sb.).
Stanoviska dotþených orgánĤ:
• Magistrát hl. m. Prahy – OSě sp. zn. S-MHMP 1350304/2018/STR ze dne 12.09.2018
• Magistrát hl. m. Prahy – OOP sp. zn. S-MHMP 1629577/2017/OCP ze dne 11.12.2017
• Magistrát hl. m. Prahy – OOP sp. zn. S-MHMP 1848867/2018 OCP ze dne 12.12.2018
• Magistrát hl. m. Prahy – ÚZR sp. zn. S-MHMP 1626820/2017 ze dne 23.10.2017
• Magistrát hl. m. Prahy – OPP sp. zn. S-MHMP 1628455/2017 ze dne 24.11.2017
• Magistrát hl. m. Prahy – OSI sp. zn. OSI/03/911/17 ze dne 30.11.2017
• Magistrát hl. m. Prahy – EVM sp. zn. S-MHMP 1623816/2017 ze dne 01.11.2018
• Magistrát hl. m. Prahy – ODA sp. zn. S-MHMP 1625017/2017ODA ze dne 10.11.2017
• Magistrát hl. m. Prahy – RED sp. zn. S-MHMP 1621925/2017 ze dne 14.11.2017
• Magistrát hl. m. Prahy – RFD sp. zn. S-MHMP 1155336/2018 ze dne 06.09.2018
• ÚMý Praha 16 – OddČlení dopravy sp. zn. 020353/17/OVDŽP/Mj ze dne 20.11.2017 + vyjádĜení sp.
zn. 007462/17/OVDŽP/Mj ze dne 12.05.2017
• ÚMý Praha 16 – OddČlení dopravy, rozhodnutí o pĜipojení sp. zn 023389/17/OVDŽP/Ml ze dne
30.04.2018
• ÚMý Praha 16 – OddČlení životního prostĜedí sp. zn. 020352/17/OVDŽP/Sm ze dne 16.10.2017
• ÚMý Praha 16 – Vodoprávní úĜad sp. zn. 021969/18/OVDŽP/Jj ze dne 03.12.2018
• ÚMý Praha 16 – OddČlení životního prostĜedí ZPF sp. zn. 025729/17/OVDŽP/Sm ze dne 12.12.2018
• TSK hl. m. Prahy zn. TSK/37945/17/5110/Ve ze dne 31.07.2018 + koordinaþní vyjádĜení zn.
TSK/147/18/5130/Ko ze dne 18.01.2018 + souhlas s pĜipojením na komunikaci e-mail ze dne
10.04.2018
• Dopravní podnik hl. m. Prahy zn. 100130/40Z2207/2335 ze dne 20.11.2017
• Policie ýR þ.j. KRPA-136267-9/ýJ-2016-0000DŽ ze dne 16.11.2017 + KRPA-439333-2/ýJ-20170000DŽ ze dne 16.02.2018
• Obvodní báĖský úĜad pro území Hl. M: Prahy a kraje StĜedoþeského zn. SBS 34753/2017/OBÚ-02/1
ze dne 18.10.2017
• Drážní úĜad – sekce stavební zn. MP-SOP2094/17-2/Vv ze dne 17.10.2017
• ýeské dráhy Národní dopravce þ.j. 1335/2017-O3 ze dne 29.11.2017
• Archeologický ústav AV ýR, Praha, v.v.i. þ.j. ARUP-112372017 ze dne 18.10.2017
• NIPI Bezbariérové prostĜedí, o.p.s., zn. 110170460 ze dne 19.10.2017
• HS hl. m. Prahy sp. zn. HSHMP 53320/2017 ze dne 30.10.2017
• Státní plavební správa – poboþka Praha zn 9420/PH/17 ze dne 27.10.2017
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Povodí Vltavy, s.p. zn. 58400/2017-263 ze dne 13.12.2017
Státní úĜad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu zn. V3-2017-123 ze dne
31.10.2017
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro hl. m. Prahu a StĜedoþeský kraj zn.
SEI/6558/17/10.101 ze dne 25.10.2017
ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy zn. 974/17/OMDM/N ze dne 16.11.2017
SŽDC, s.o. Hasiþská záchranná služba zn. 13275/2017-SŽDC-HZS-ÚP ze dne 24.10.2017
HS hl. m. Prahy zn HSAA-13488-2/2017 ze dne 02.11.2017
IPR hl. m. Prahy þ.j. 13216/17 ze dne 03.01.2018
LESY hl. m. Prahy þ.j. 1523/2018/Vt-0845/18 ze dne 25.09.2018 + 1634/18/VT-0862/2018 ze dne
30.10.2018

Inženýrské sítČ a vlastníci veĜejné a dopravní infrastruktury:
• ýD Telematika a.s. þ.j. 1201716483 ze dne 26.10.2017
• SŽDC s.o., Technická ústĜedna dopravní cesty þ.j. 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne
10.06.2016
• T-Mobile Czech Republic a.s., þ.j. E35398/18 ze dne 26.09.2018
• Ministerstvo obrany ýR, Sekce ekonomická a majetková sp. zn. 103464/2018-1150-OÚZ-PHA ze
dne 17.09.2018
• MO-SEM Praha razítko na situaci þ. 103464/2018-1150-OÚZ PHA ze dne 17.09.2018
• UPC ýeská republika, s.r.o. zn. 1971/2017 ze dne 30.10.2017
• PPD a.s. zn. 2018/OSDS/01217 ze dne 21.02.2018
• PVK a.s. zn. PVK29733/OTPý/18 ze dne 20.06.2018
• PVS a.s. zn. 4975/18/2/02 ze dne 01.11.2018
• Kolektory Praha a.s. zn. 2186/004/10/17 ze dne 18.10.2017
• CETIN a.s. þ.j. 741236/17 ze dne 13.10.2017
• Technologie hl. m. Prahy zn. 1560/18 ze dne 09.10.2017
• TCP Praha a.s. razítko na situaci þ.j. TCP VO 2959/17 ze dne 17.10.2017
• PREdistribuce a.s. þ. 300047808 ze dne 26.10.2017 + vyjádĜení k pĜeložkám þ. 25125921-004-19 ze
dne 09.01.2019
• Ministerstvo vnitra ýR razítko na situaci ze dne 05.10.2018
• SITEL s.r.o. zn. 1111804504 ze dne 08.10.2018
• ýeské Radiokomunikace a.s., zn. UPT/OS/203664/2018 ze dne 09.10.2018
• Grid Servises, s.r.o. zn. 5001844035 ze dne 03.01.2019
• ýEZ Distribuce a.s. zn. 1101963815 ze dne 15.01.2019
• ýEPS a.s. zn. 1196/17/KOC/Ro/1 ze dne 01.11.2017
• TSK hl. m. Prahy vyjádĜení k sítím þ. 1560 ze dne 01.11.2017
• ýeský Aeroholding, a.s. þ.j. razítko na situaci þ. 629/18 ze dne 15.10.2018
• Air Telecom a.s., zast. UNI Promotion s.r.o. þ.j. 111407899 ze dne 12.07.2017
• INETCO CZ a.s., zst. UNI Promotion s.r.o. þ.j.
• COPROSYS a.s., ze dne 15.06.2016
• Pražská teplárenská a.s., razítko na situaci þ.j. 3032/2017ze dne 27.10.2017
VyjádĜení mČsta a mČstských þástí:
• ÚMý Praha 16 – Starosta þ.j. 20350/2017 ze dne 26.10.2017
• ÚMý Praha 16 – OMH þ.j. 20351/17/OMH/Šp ze dne 24.10.2017
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Mý Praha – Velká Chuchle þ.j. 1766/332/2017 ze dne 22.11.2017
Mý Praha – Velká Chuchle þ.j. 358-332/17/Sch ze dne 19.03.2018
ÚMý Praha 5 odbor územního rozvoje þ.j. MC05 60948/2017 ze dne 23.10.2017

Úþastníci územního Ĝízení:
Úþastníci územního Ĝízení byli vymezeni podle § 85 stavebního zákona.
Podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona jsou úþastníky územního Ĝízení:
Žadatel:
Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s.
Obec, na jejímž území má být požadovaný zámČr uskuteþnČn:
Hlavní mČsto Praha, které zastupuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou úþastníky územního Ĝízení:
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný zámČr uskuteþnČn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné vČcné právo k tomuto pozemku nebo stavbČ:

-

MČstská þást Praha-Velká Chuchle, Hlavní mČsto Praha, zast. MHMP-EVM, Hana Indrová, Daniela
Mlezivová, Jana Kosová, Pavlína NedvČdová, Markéta Melicharová, Jan Holeþek, Ing. Michal
Valdhans.
Subjekty dotþené dopravní a technické infrastruktury: PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., þlen koncernu Pražská plynárenská, a.s., ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s.,
Povodí Vltavy, státní podnik, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spoleþnost, TVNET s.r.o.,
Technologie Hlavního mČsta Prahy, a.s., Pražská vodohospodáĜská spoleþnost a.s., Pražské
vodovody a kanalizace, a.s.

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou úþastníky územního Ĝízení:
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné vČcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkĤm nebo
stavbám na nich mĤže být rozhodnutím pĜímo dotþeno.
Osoby s vlastnickými nebo jinými vČcnými právy k sousedním pozemkĤm:
parc. þ. 17, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 22, 37, 38, 39, 51/1, 51/2, 53, 54, 56, 95/2, 97/1, 97/2, 98, 102/3,
102/4, 103/1, 104, 106/2, 106/3, 107, 108, 111, 112, 114, 115/1, 115/2, 121, 570/1, 570/19, 586, 588,
589, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/7, 597, 598, 599, 602/1, 602/3, 603, 605, 607, 611/1, 613,
615/1, 616/1, 626/1, 628/1, 630, 632, 634, 636, 638/1, 638/2, 638/4, 640, 641/1, 762/1, 766/24,
766/25, 767, 769/1, 769/2, 772, 1135, 1170, 1209/6 v katastrálním území Velká Chuchle,
parc. þ. 6, 77, 78/3, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 79, 80, 81, 85, 86, 82/1, 87/1, 207/2, 211, 213/1,
213/2, 213/3, 226/15, 227 v katastrálním území Malá Chuchle,
parc. þ. 571/2, 574/3, 574/5, 579, 581/1, 581/2, 593, 613/1, 613/4, 1615/1, 1752/4, 1752/5, 1752/6 v
katastrálním území Hluboþepy
Osoby s vlastnickými nebo jinými vČcnými právy k sousedním stavbám:
Praha, Velká Chuchle þ.p. 29, þ.p. 20, þ.p. 96, þ.p. 39, þ.p. 75, þ.p. 74, þ.p. 52, þ.p. 59, þ.p. 16, þ.p.
207, þ.p. 81, þ.p. 14, þ.p. 82, þ.p. 64, þ.p. 62 a þ.p. 78,
Praha, Malá Chuchle þ.p. 53, þ.p. 25 a þ.p. 24.
Podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona jsou úþastníky územního Ĝízení:
Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní pĜedpis:
Zákon þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ: MČstská þást Praha
Velká Chuchle.
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Podle tohoto ustanovení je úþastníkem Ĝízení MČstská þást Velká Chuchle, podle ustanovení § 18
zákona þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, § 18 odst. 1 písm. h)
obsahuje oprávnČní mČstské þásti vystupovat jako úþastník v Ĝízeních, kde se vydává územní
rozhodnutí na území této mČstské þásti.
Zákon þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ: Úþastníci
informováni veĜejnou vyhláškou.
Obþanská sdružení, která byla v pĜedmČtné lokalitČ pĜihlášena a kde by mohly být dotþeny jimi
chránČné zájmy ochrany pĜírody a krajiny, byla informována veĜejnou vyhláškou. Do osmi dnĤ ode
dne sdČlení této písemné informace neoznámila svou úþast a postavení úþastníka v územním Ĝízení
(ve smyslu § 70 odst. 3) zákona þ.114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ) nezískala
Dne 11.04.2019 byla stavebnímu úĜadu doruþena žádost o informování o zahajovaných Ĝízeních
podle § 70 odst. 2 zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny a oznámení úþasti Spolku
ochráncĤ životního prostĜedí Velká Chuchle, z.s., se sídlem Národní 58/32, Praha 1 v Ĝízení. Jelikož
nebyla dodržena osmidenní lhĤta pro pĜípadné oznámení úþasti spolku od zveĜejnČní oznámení o
zahájení územního Ĝízení dne 12.03.2019, stavební úĜad vydal usnesení þ.j. 007421/19/OVDŽP dne
18.04.2019 ve kterém nepĜiznal výše uvedenému spolku pozici úþastníka. Proti usnesení bylo dne
10.05.2019 podáno odvolání Spolkem ochráncĤ životního prostĜedí Velká Chuchle, z.s., které bylo
pĜezkoumáno pĜíslušným odvolacím správním orgánem Magistrátem hl. m. Prahy. Rozhodnutím þ.j.
MHMP 1202933/2019 ze dne 20.06.2019 Magistrát hl. m. Prahy STR neshledal dĤvod pro zrušení
vydaného usnesení, odvolání zamítl a usnesení potvrdil.

Stavební úĜad se v Ĝízení podrobnČ zabýval otázkou postavení úþastníkĤ Ĝízení, jednotlivých vlastníkĤ
sousedních pozemkĤ a staveb, pĜiþemž vycházel zejména z podkladĤ o parcelním þlenČní území
dotþeného provádČním stavby a práv odpovídající vČcnému bĜemeni a otázkou, do jaké míry budou
úþastníci Ĝízení pĜímo dotþeni na svých vlastnických právech.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ýR, sp.z.: 5 As 6/2009-94 ze dne 31.08.2009, lze pĜímým
dotþením rozumČt pĜedevším dotþení stínČním, hlukem, prachem, popílkem, kouĜem, plyny, parami,
prachy, pevnými a tekutými odpady, svČtlem, vibracemi apod. tj. rĤznými imisemi. Imisemi se obecnČ
rozumí zásah do cizích vlastnických nebo jiných práv nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm.
Do okruhu úþastníkĤ Ĝízení stavební úĜad zahrnul vlastníky sousedních pozemkĤ a staveb na nich viz
výše, neboĢ lze usuzovat, že s ohledem na zpĤsob provádČní a rozsah stavby, mohou být na svých
vlastnických právech bČhem provádČní stavby dotþeni.

PrĤbČh Ĝízení:
Dne 30.11.2017 byla podána žádost o umístČní stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní Ĝízení.
Stavební úĜad Prahy 16 stanovil Magistrát hl. m. Prahy Odbor stavebního Ĝádu dne 12.09.2018 sp. zn. SMHMP 1350304/2018/STR þ.j. MHMP 1432049/2018.
Jelikož žádost neobsahovala pĜedepsané náležitosti, stavební úĜad usnesením þ.j. 003197/18/OVDŽP ze
dne 15.02.2018 Ĝízení pĜerušil a souþasnČ vyzval žadatele k odstranČní nedostatkĤ žádosti s urþenou
lhĤtou do 31.08.2018. Na základČ žádostí žadatele byla lhĤta pro doplnČní podkladĤ 2x prodloužena do
28.06.2019. Žadatel v urþené lhĤtČ prĤbČžnČ žádost doplĖoval. KompletnČ byl žádost doplnČna dne
29.01.2019. Po doplnČní žádosti o vydání územního rozhodnutí stavební úĜad v Ĝízení pokraþoval.
Dne 01.01.2018 nabyl úþinnosti zákon þ. 225/2017 Sb., kterým se mČní zákon þ. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜepisĤ, a další související
zákony. Podle þ. II bod 10 zákona þ. 225/2017 Sb., správní Ĝízení, která nebyla pravomocnČ ukonþena
pĜede dnem nabytí úþinnosti tohoto zákona, dokonþí stavební úĜad podle dosavadních právních pĜedpisĤ.
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána dne 30.11.2017, tudíž se v Ĝízení postupuje podle
stavebního zákona úþinného do 31.12.2017 („dále jen stavební zákon“).
Okruh úþastníkĤ územního Ĝízení byl stanoven podle § 85 odst. 1 a 2.
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Jelikož je v tomto Ĝízení více než 30 úþastníkĤ, jedná se ve smyslu ustanovení § 144 zákona þ. 500/2004
Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o Ĝízení s velkým poþtem úþastníkĤ.
Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona v Ĝízení s velkým poþtem úþastníkĤ se oznámení o
zahájení Ĝízení a další úkony v Ĝízení doruþují úþastníkĤm Ĝízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2
písm. a) a dotþeným orgánĤm jednotlivČ. Ostatním úþastníkĤm územního Ĝízení se oznámení o zahájení
Ĝízení a další úkony v Ĝízení doruþují veĜejnou vyhláškou.
Stavební úĜad oznámil zahájení územního Ĝízení dne 11.03.2019 pod þ.j. 004814/19/OVDŽP známým
úþastníkĤm Ĝízení a dotþeným orgánĤm. SouþasnČ podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona
upustil od ústního jednání, protože mu byly dobĜe známy pomČry v území a žádost poskytovala
dostateþný podklad pro posouzení zámČru, a stanovil, že ve lhĤtČ do 15 dnĤ od doruþení tohoto oznámení
mohou úþastníci Ĝízení uplatnit své námitky a dotþené orgány svá závazná stanoviska. Vzhledem ke
koncentraþní zásadČ územního Ĝízení, stavební úĜad souþasnČ upozornil, že k pozdČji uplatnČným
závazným stanoviskĤm a námitkám úþastníkĤ nebude pĜihlédnuto.
Oznámení zahájení Ĝízení bylo úþastníkĤm Ĝízení uvedeným v § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona a dotþeným orgánĤm doruþeno jednotlivČ.
Oznámení o zahájení Ĝízení bylo úþastníkĤm územního Ĝízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b), c)
stavebního zákona doruþeno veĜejnou vyhláškou zveĜejnČnou na úĜední desce
- ÚĜadu Mý Praha 16 v dobČ od 12.03.2019 do 27.03.2019
- ÚĜadu Mý Praha Velká Chuchle v dobČ od 13.03.2019 do 02.04.2019
- ÚĜadu Mý Praha 5 v dobČ od 18.03.2019 do 03.04.2019
- Oznámení byla rovnČž zveĜejnČna zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup.
Ve stanovené lhĤtČ byly podány námitky úþastníkĤ Ĝízení, které jsou souþástí spisu.
27.03.2019 NedvČdová Pavlína, Nad Drahou 449/3a Velká Chuchle
Kosová Jana, Mlezivová Daniela, Nad Drahou 75/3 Velká Chuchle
28.03.2019 MČstská þást Praha Velká Chuchle v zastoupení Plicka & Partners advokátní kanceláĜ s.r.o.,
Národní 58/32 Praha 1 Nové MČsto
29.03.2018 Indrová Hana, Nad Drahou 39/1 Velká Chuchle
10.04.2019 Krylová Monika, StarolázeĖská 488/19 Velká Chuchle
10.04.2019 Veselý David, Sádek 95, PĜíbram
10.04.2019 Kolínská JiĜina, StarolázeĖská 286 Velká Chuchle
10.04.2019 Melichar Martin, StarolázeĖská 277/15 Velká Chuchle
10.04.2019 Vlk Radomil, Nad Drahou 5/65 Velká Chuchle
10.04.2019 Bínová VČra, StarolázeĖská 279 Velká Chuchle
10.04.2019 Dubský Milan, Starochuchelská 81/3 Velká Chuchle
10.04.2019 Malý Marek, StarolázeĖská 274/9 Velká Chuchle
10.04.2019 MaĜíková VČra, Nad Drahou 7/66 Velká Chuchle
10.04.2019 GabaĐ Roman, Smetanova 1261/32 Prešov SR v zastoupení Mgr. Daniel Jankaniþ, Lazarská
11/6 Praha 1
11.04.2019 Robert Plicka, V Cibulkách 49, Praha 5
31.10.2019 GabaĐ Roman, Smetanova 1261/32 Prešov SR v zastoupení Mgr. Daniel Jankaniþ, Lazarská
11/6 Praha 1 – doplnČní
11.04.2019 Spolek ochráncĤ životního prostĜedí Velká Chuchle, z.s., Národní 58/32, Praha 1
Stavební úĜad usnesením ze dne 18.04.2019 þ.j. 007421/19/OVDŽP podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád rozhodl, že Spolek ochráncĤ životního prostĜedí Velká Chuchle, z.s., není
úþastníkem územního Ĝízení. Proti usnesení bylo podáno odvolání, které Magistrát hl. m. Prahy dne
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20.06.2019 sp. zn. S-MHMP 1053652/2019/STR, þ.j. MHMP 1202933/2019 zamítl a napadené usnesení
rozhodnutím podle § 90 odst. 5 správního Ĝádu potvrdil. Stavební úĜad se námitkami, které podal Spolek
ochráncĤ životního prostĜedí Velká Chuchle, z.s. dále nezabýval.
Na základČ všech shromáždČných podkladĤ stavební úĜad pĜistoupil k posouzení zámČru.

Soulad zámČru s veĜejnými zájmy:
Stavební úĜad posoudil zámČr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona.
•

§ 90 písm. a) s vydanou územnČ plánovací dokumentací stavebního zákona:

Zásady územního rozvoje:
Rozvoj území kraje je dán Zásadami územního rozvoje hlavního mČsta Prahy, schválenými usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy þ. 32/59 ze dne 17.12.2009, které nabyly úþinnosti dne 06.01.2010, vþetnČ
Aktualizace þ. 1 ZÚR hl. m. Prahy vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy þ. 41/1 dne 11.09.2014
formou OpatĜením obecné povahy þ. 43/2014 as úþinností od 01.10.2014 pĜeložený zámČr odpovídá etapČ
veĜejnČ prospČšné stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu (dále jen "ZÚR hl. m. Prahy").
Dle ZÚR hl. m. Prahy se zámČr nachází ve vymezených plochách a koridorech dopravní
infrastruktury nadmístního významu DZ - stavby koridorĤ železniþních a vysokorychlostních tratí
jako kĜížení s dopravnČ významnou komunikací S4 .
Stavba nadjezdu je veĜejnČ prospČšnou stavbou s oznaþením þ. 37/DK/54 – Velká Chuchle –
komunikaþní propojení pĜes ýD ve Velké Chuchli.
ZámČr odpovídá závazné koncepci dopravy územního plánu hl. m. Prahy, která je graficky
znázornČna ve výkrese þ. 5 – Doprava.
ZámČr navazuje a je koordinován s veĜejnČ prospČšnou stavbou "Z/501 DZ – Praha 16, Velká
Chuchle, Praha 4, Praha 5, Praha 2, Praha 10, Praha 15 - PrĤjezd železniþním uzlem Praha v rámci
stavby III. tranzitního železniþního koridoru Cheb – Bohumín", etapy Optimalizace trati Praha
Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) na kterou již bylo místním stavebním úĜadem vydáno platné
územní rozhodnutí.
ZámČr je v souladu se ZÚR hl. m. Prahy. Platnost veĜejné prospČšnosti stavby je doložena
vyjádĜením k zámČru Magistrátu hl. m. Prahy Odborem územního rozvoje ze dne 23.10.2017 Sp. zn.
S-MHMP 1626820/2017, þ.j. MHMP 1640944/2017.
Územní plán:
Podmínky využití území stanovuje platný Územní plán sídelního útvaru hlavního mČsta Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy þ. 10/05 ze dne 09.09.1999, ve znČní pozdČjších zmČn,
jehož závazná þást byla vyhlášena vyhláškou þ. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné þásti územního
plánu, ve znČní pozdČjších zmČn.
V prĤbČhu Ĝízení (žádost o vydání územního rozhodnutí podána 30.11.2017) byla usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy þ. 39/85 dne 06.09.2018 formou opatĜení obecné povahy þ. 55/2018 s
úþinností od 12.10.2018 schválena zmČna územního plánu Z2832/00.
Jelikož se Ĝízení posuzuje podle právní úpravy stavebního zákona ve znČní do 31.12.2017 stavební úĜad
nevyžadoval po stavebníkovi doplnČní závazného stanoviska orgánu územního plánování. K Ĝízení je
doloženo souhlasné vyjádĜení k zámČru Magistrátu hl. m. Prahy Odboru územního rozvoje sp. zn. SMHMP 1626820/2017 þ.j. MHMP 1640944/2017 ze dne 23.10.2017, ve kterém je zámČr souhlasnČ
posouzen z hlediska Zásad územního rozvoje a dĤležitosti veĜejnČ prospČšné stavby. Stavební úĜad
posoudil zámČr v souladu s požadavky zmČny Z2832.
-

ZámČr stavby nadjezdu je umístČn v centrální þásti Velké Chuchle (v intravilánu) v prostoru
ohraniþeném stávajícími ulicemi Nad Drahou, Starochuchelská a Mezichuchelská, které slouží jako
místní komunikace. Okolní stávající zástavbu tvoĜí pĜevážnČ rodinné domy. Železniþní traĢ Praha
Smíchov – Beroun tvoĜená þtyĜmi kolejemi probíhá územím Velké Chuchle ve smČru sever – jih. Na
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východní stranČ smČrem ke Strakonické ulici a VltavČ je území rovinaté, podél dráhy vede
komunikace Mezichuchelská a za ní jsou rodinné domky. Na západní stranČ terén prudce stoupá až
k ulici Nad Drahou, za kterou jsou opČt situovány stávající rodinné domy. RovnobČžnČ s ulicí
Starochuchelskou protéká územím potok Vrutice ve vydláždČném korytČ.
-

Podle limitĤ a informativních prvkĤ uvedených ve výkresech Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy se zámČr nachází v ochranném pásmu drah celostátních a regionálních (ve smyslu zákona þ.
266/1994 Sb.), v ochranném pásmu lesních pozemkĤ (ve smyslu zákona þ. 289/1995 Sb.),v
ochranném pásmu zvláštČ chránČného území pĜírodní památky nad závodištČm zĜízenou vyhláškou þ.
5/1988 Sb. NV hl. m. prahy, v ochranném pásmu 2. stupnČ hygienické ochrany odbČru vody z Vltavy
pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí (dle rozhodnutí MHMP 73355/2003/VYS/Sh ze dne
26.08.2009 a dále ochranných pásem stávajících inženýrských sítí kabelĤ sdČlovacího vedení,
silnoproudého vedení 1kV a 22 kV, vodovodních, kanalizaþních, plynovodních ĜadĤ, sdČlovacích a
zabezpeþovacích kabelĤ dráhy.

-

ZámČr se nachází v zastavitelném území, v plochách s funkþním využitím S4 – ostatní dopravnČ
významné komunikace, DZ – tratČ a zaĜízení železniþní dopravy, vleþky a nákladní terminály, DU –
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veĜejná prostranství, SV – všeobecnČ smíšené, a
OB – þistČ obytné, dále v území nezastavitelném ZMK – zeleĖ mČstská a krajinná, IZ – izolaþní
zeleĖ, VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály.

-

ýást zámČru (napojení silniþního nadjezdu na stávající komunikaci Mezichuchelskou, kterou zároveĖ
kĜíží a na kterou se po klesání napojuje na již stavebnČ pĜipravenou kĜižovatku) se nachází
v záplavovém území kategorie A – urþené k ochranČ, podkategorie A1 pro Q2002 zajišĢované
mČstem (vyhlášeno 21.08.2003 pod þ.j. MHMP-118671/2003/Vys/Po/Ku), kde platí, že se mohou
umisĢovat všechny stavby s využitím ve smyslu legendy schváleného územního plánu. Lokalita se
nachází v oblasti se zbytkovým povodĖovým ohrožením dle Plánu pro zvládání povodĖových rizik.

-

ýást zámČru (kĜižovatka ve smČru Starochuchelská, Dostihová pĜi kĜížení s železnicí se stávajícím
pĜejezdem) se nachází v záplavovém území drobného vodního toku Vrutice (vyhlášeno 28.01.2010
pod þ.j. MHMP 853342/2009/OOP-II/Ku).

-

Dle Generelu rozvoje cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy schválený usnesením Rady hl. m.
Prahy þ. 1776 ze dne 26.10.2010 Ĝešené území protínají dvČ cyklistické trasy A111 a A112. K zámČru
bylo vydáno stanovisko zatĜídČní komunikací Magistrátem hl. m. Prahy Odborem rozvoje a
financování dopravy, oddČlení organizace dopravy pod sp. zn. S-MHMP 1155336/2018 ze dne
06.09.2018 které obsahovalo pĜipomínky ohlednČ vedení cyklistických tras. PĜipomínky byly
zapracovány do dokumentace pro územní rozhodnutí þást 5.8 Pozemní komunikace obsahující
technickou zprávu a situaci dopravního znaþení s vyznaþením vedení cyklotras.

-

Dle platného územního plánu jsou plochy S4 urþené pro provoz automobilové dopravy a PID.
PĜípustné využití: SbČrné komunikace funkþní skupiny B, obslužné komunikace funkþní skupiny C.
Parkovací a odstavné plochy, zeleĖ, cyklistické stezky, pČší komunikace a prostory, technická
infrastruktura. ZámČrem je komunikaþní propojení novým silniþním nadjezdem propojujícím
komunikaci Starochuchelská v západní þásti tratČ s ulicí Mezichuchelská ve východní þásti, na již
stavebnČ pĜipravenou kĜižovatku. PĜedmČtná stavba v místČ klesání a pĜipojení na komunikaci
Mezichuchelskou navazuje na v minulosti již realizovanou stavbu komunikace „PĜipojení Velké a
Malé Chuchle – 2. stavba. ZámČrem nadjezdu vzniká nová pozemní komunikace, která tvoĜí pĜeložku
souþasné komunikace a kĜižovatky pĜes úrovĖový železniþní pĜejezd propojením Starochuchelské a
Mezichuchelské (v úseku Dostihová – nová kĜižovatka Mezichuchelská), která bude zaĜazena do
kategorie místních komunikací II. tĜídy.
K zámČru bylo vydáno ÚMý Praha 16 oddČlení dopravy rozhodnutí o pĜipojení nadjezdu na místní
komunikace Mezichuchelská, Starochuchelská, Nad Drahou a Na Mrázovce pod sp. zn.
023389/17/OVDŽP/Ml, þ.j. 009059/18/OD ze dne 30.04.2018, které je souþástí spisu.
ZámČrem v tomto území vzniká nová propojovací komunikace, která je v souladu s hlavním
využitím.

-

Dle platného územního plánu jsou plochy DZ urþeny pro provoz železniþní dopravy a pro terminály
nákladní dopravy ve vazbČ na železniþní dopravu. Úþelem stavby je náhrada souþasného
nevyhovujícího úrovĖového pĜejezdu þtyĜkolejné železniþní tratČ Praha Smíchov – Beroun. Další
náhradou je nový podchod pod tratí pro pČší v místČ pĜejezdu. UmístČním zámČru nadjezdu a
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souvisejících staveb není omezeno hlavní ani pĜípustné využití ve smyslu legendy územního plánu.
Stavba je v souladu se souþasnými prioritami organizace Správy dopravní a železniþní cesty
zahrnující zvyšování bezpeþnosti železniþních pĜejezdĤ i jejich rušení. Stavba zámČru nadjezdu je
koordinována se stavbou Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) zajištující
modernizaci koridoru stávající železniþní tratČ.
-

Dle platného územního plánu jsou plochy DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení,
veĜejná prostranství, kde hlavním využitím jsou plochy zahrnující vybraná námČstí, shromažćovací
prostory, lávky a další plochy plnících funkci veĜejných prostranství. V ploše DU jako souþást
zámČru je umístČn podchod pod tratí pro pČší a cyklistickou dopravu, nahrazující nebezpeþný
úrovĖový pĜejezd, který slouží v souþasné dobČ automobilové dopravČ, cyklistĤm i chodcĤm, kteĜí
pĜekonávají vzdálenost umocnČnou þtyĜmi kolejemi stávající železniþní trati. Podchod podchází nejen
železniþní traĢ, ale i soubČžnou komunikaci Radotínskou. Výstup je u pĜechodu pĜes komunikaci
Dostihovou. Podchod má i boþní výstup smČrem do ulice Radotínská k pĜesunuté železniþní zastávce
Praha – Velká Chuchle. (PĜesun železniþní zastávky Praha Velká Chuchle je souþástí koordinovaného
zámČru Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) na který bylo vydáno platné
územní rozhodnutí). Podchod, který propojí železniþní tratí rozdČlenou mČstskou þást Velké Chuchle,
zlepší pĜístupnost pČších tras a pĜispČje tak k vyšší bezpeþnosti veĜejného prostranství, které tvoĜí
v souþasné dobČ velmi frekventovaná a nevyhovující kĜižovatka s úrovĖovým železniþním pĜejezdem
s navazujícími þástmi komunikací Starochuchelská a Dostihová. Ulice Starochuchelská bude pĜed
úrovĖovým železniþním pĜejezdem zaslepena, což pĜispČje ke zklidnČní þásti tohoto prostoru v ploše
DU. ZámČr je v souladu s hlavním i pĜípustným využitím. PĜípustné využití umožĖuje umístit
obslužné a nemotoristické komunikace, cyklistické stezky, pČší komunikace a lávky.

-

Dle platného územního plánu jsou plochy SV – všeobecnČ smíšené urþené s hlavním využitím jako
plochy pro umístČní polyfunkþních staveb nebo kombinaci monofunkþních staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, kulturu, veĜejné vybavení, sport a služby, pĜi zachování polyfunkþnosti
území. ZámČr na plochu SV zasahuje pouze okrajovČ pĜi klesání nadjezdu v severovýchodní þásti pĜi
napojení na stavebnČ pĜipravenou kĜižovatku komunikace Mezichuchelská. Plocha SV malou þástí
zasahuje na pozemek parc. þ. 610/1 k.ú. Velká Chuchle. Navazující smíšené území v této dolní þásti
Velké Chuchle je tvoĜeno Ĝadou stávajících rodinných domĤ pĜístupných z ulice StarolázeĖská. Od
komunikace Mezichuchelské jsou tyto rodinné domy oddČleny stávající protihlukovou stČnou.
ZámČrem nadjezdu dojde k þásteþné úpravČ stávající protihlukové stČny (þást bude demolována) a
dojde k prodloužení oproti souþasnému stavu. Prostor kĜižovatky bude smČrem k rodinným domĤm
kromČ prodloužené protihlukové stČny kryt i novým násypovým tČlesem nájezdu na most
pĜekonávající traĢ. Stávající rodinné domy zĤstanou nadále hlukovČ oddČleny od komunikace
nadjezdu. Pozemek parc. þ. 610/1 (orná pĤda) je v rámci tohoto územního Ĝízení souþástí trvalého
vynČtí ze ZPF. Souþástí pĜípustného využití v ploše SV jsou komunikace vozidlové, plošná zaĜízení
technické infrastruktury v nezbytnČ nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. ZámČr
je v souladu s pĜípustným využitím.

-

Dle platného územního plánu jsou plochy OB – þistČ obytné urþeny hlavním využitím jako plochy
pro bydlení. PĜípustné využití umožĖuje mimo jiné drobné vodní plochy, zeleĖ, cyklistické stezky,
pČší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zaĜízení technické infrastruktury
v nezbytnČ nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. ZámČr zasahuje na okraj území
OB v místČ napojení nadjezdu na stávající místní komunikace Nad Drahou pozemek parc. þ. 1155 a
komunikace Na Mrázovce pozemek v místČ spoleþné hranice pozemkĤ parc. þ. 1152 a 1132/3 k.ú.
Velká Chuchle. Pro snížení hluþnosti v oblasti, kde jsou stávající rodinné domy je navržena
protihluková úprava pomocí protihlukové zdi s funkcí oplocení, která je umístČna pouze na obecním
pozemku parc. þ. 1132/3 k.ú. Velká Chuchle komunikace Nad Drahou, která opticky i hlukové oddČlí
navazující lokalitu rodinných domĤ. Na pozemcích parc. þ. 1149, parc. þ. 1150 a parc. þ. 52 v uliþním
prostoru komunikace na Mrázovce dochází k úpravČ chodníku a veĜejného osvČtlení. ZámČr je
v souladu s pĜípustným využitím.

-

Dle platného územního plánu jsou plochy ZMK – zeleĖ mČstská krajinná s hlavním využitím mČstská
a krajinná zeleĖ s rekreaþními aktivitami. ZámČr zasahuje na þást pozemku parc. þ. 1156 ostatní
plocha využití ostatní komunikace, kde se v souþasné dobČ nachází stávající zeleĖ mezi komunikací
Starochuchelská a upraveným korytem potoka Vrutice. Tento pruh zelenČ zĤstává zachován.
ZámČrem je dotþen pozemek parc. þ. 99 k.ú. Velká Chuchle využívaný jako zahrada. Tento pozemek
parc. þ. 99 (orná pĤda) je v rámci tohoto územního Ĝízení souþástí trvalého vynČtí ze ZPF. ýást tohoto
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pozemku bude Souþástí zámČru v této ploše je umístČní související technické infrastruktury a
doþasného zaĜízení staveništČ ZS 21, po jehož odstranČní bude moci území sloužit v souladu s jeho
využitím. PodmínČnČ pĜípustné využití umožĖuje v této ploše umístit technickou infrastrukturu, která
je v tomto pĜípadČ nezbytná pro umístČní veĜejnČ prospČšné stavby nadjezdu. ZámČr je v souladu
s podmíneþnČ pĜípustným využitím.
-

Dle platného územního plánu jsou plochy IZ – izolaþní zeleĖ hlavním využitím urþena jako zeleĖ
s ochrannou funkcí, oddČlující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch. ZámČr
zasahuje na pozemek parc. þ. 610/1 (orná pĤda) k.ú. Velká Chuchle, který je v rámci tohoto územního
Ĝízení souþástí trvalého vynČtí ze ZPF. Na þásti tohoto pozemku se nachází komunikace
Mezichuchelská ve zbylé þásti se na pozemku nachází zeleĖ. Souþástí zámČru je na pozemku parc. þ.
610/1 umístČní doþasného zaĜízení staveništČ ZS 22, po jehož odstranČní bude plocha sloužit
v souladu s hlavním využitím.

-

Dle platného územního plánu jsou plochy VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály jsou hlavním
využitím urþeny pro vodní toky, plochy a pĜístavištČ. PodmíneþnČ pĜípustné využití umožĖuje
umístČní dopravní a technické infrastruktury. ZámČrem je dotþen pozemek parc. þ. 1207/3 k.ú. Velká
Chuchle upravené koryto vodního toku Vrutice v místČ napojení nadjezdu na komunikaci
Starochuchelskou. V místČ kĜížení komunikace nadjezdu s vodním tokem Vrutice bude vybudován
nový most pĜevádČjící komunikaci pĜes koryto potoka Vrutice. V rámci zámČru bude upraveno dno
potoka a vybudovány opČrné zdi tvoĜící bĜehy potoka, podrobnČ zpracováno v þásti dokumentace
SO 61-35-51 D.5.5.3. ZámČrem nebude omezeno hlavní ani podmínČnČ pĜípustné využití.

-

ZámČr odpovídá hlavnímu, pĜípustnému i podmínČnČ pĜípustnému využití, splĖuje omezení
vyplývající ze záplavového území a respektuje ochranná pásma. ZámČr je v souladu s platným
územním plánem.

•

§ 90 písm. b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:

ZámČr odpovídá závazné koncepci dopravy ÚP hlavního mČsta Prahy, která je graficky znázornČna ve
výkrese þ. 5 – Doprava. ZámČr je umisĢován na ploše, která je pĜímo urþena pro umístČní veĜejnČ
prospČšné stavby technické infrastruktury pod þ. 37/DK/54 Komunikaþní propojení pĜes ýD Velká
Chuchle a zcela odpovídá její grafické þásti.
Z hlediska sledování cílĤ a úkolĤ územního plánování podle stavebního zákona v dané lokalitČ naplĖuje
cíle a úkoly z hlediska územního plánování podle stavebního zákona. Cílem navrhovaného zámČru
umístČní nadjezdu je zvýšení bezpeþnosti provozu, zlepšení dopravní prostupnosti v území Velké
Chuchle, kde se v souþasnosti na stávajícím železniþním pĜejezdu tvoĜí kolony a blokuje se prĤjezd
zejména v oblasti kĜižovatky Radotínská, Dostihová, Mezichuchelská a Starochuchelská pĜes stávající
železniþní pĜejezd.
ýtyĜramenná kĜižovatka ulic Radotínská – Dostihová – Mezichuchelská – Starochuchelská tČsnČ
sousedící s železniþním pĜejezdem byla v minulosti koncipována jako doþasné Ĝešení do zprovoznČní
mimoúrovĖového propojení (v té dobČ bylo vydáno zdejším úĜadem pravomocné územní rozhodnutí na
umístČní nadjezdu þ.j. OV-003926/06/Hd ze dne 16.07.2017) pĜes traĢ ýD, které se v pĜedpokládaném
þase ale nerealizovalo. S narĤstající þasovou prodlenou dochází k navyšování intenzity silniþní dopravy,
mČstské hromadné dopravy tak i železniþní pĜepravy v tomto uzlu. PotencionálnČ se zvyšuje riziko
bezpeþnosti zejména chodcĤ, kteĜí pĜekonávají þtyĜkolejný pĜejezd a velmi frekventovanou navazující
kĜižovatku.
Stávající uspoĜádání kĜižovatky nesplĖuje požadavky kladené normou ýSN 736380 þl. 5.2.1. Železniþní
pĜechody a pĜejezdy a ýSN 736102 þl. 4.4.4.5 Projektování kĜižovatek na pozemních komunikacích. Ve
špiþkových obdobích dne se vytváĜejí na kĜižovatce kolony vozidel, které zpĤsobují v podstatČ nemožnost
plynulého odboþení vozidel BUS mČstské hromadné dopravy vpravo z ulice Starochuchelské pĜes
úrovĖový pĜejezd trati ýD do ulice Radotínské. PrávČ velmi malá vzdálenost kĜižovatky od pĜejezdu trati
a stísnČné dispoziþní a šíĜkové možnosti ve stávající zástavbČ vyvolávají v blízkosti úrovĖového pĜejezdu
i na nČm opakovanČ velmi dopravnČ nebezpeþné a kolizní situace, které zpĤsobují napĜ. že se Ĝidiþ
s autobusem pĜi odboþování, ve výše uvedeném smČru, dostává až do protismČrného jízdního pruhu a je
závislý na tom, aby Ĝidiþi v protismČru mu dali pĜednost a on tak nebyl nucen zastavit vozidlo
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v nebezpeþném a rizikovém pásmu þtyĜkolejného železniþního pĜejezdu. Touto situací jsou ohrožena i
ostatní vozidla jedoucí za autobusem a již najetá v prostoru kolejištČ. Byly zaznamenány i pĜípady, kdy
v dobČ výše popsané nastalé situaci svČtelné pĜejezdové zabezpeþovací zaĜízení þerveným svČtlem již
varovalo uživatele komunikace pĜed blížícím se vlakem a vozidla se díky zablokované kĜižovatce
nemohly dostat z prostoru pĜejezdu.
Stávající železniþní þtyĜkolejný pĜejezd zásadním zpĤsobem snižuje kapacitu celé kĜižovatky negativnČ
ovlivĖuje plynulost dopravy na kĜižovatce a pĜilehlých komunikacích, neboĢ pĜi nČkolika þekajících
vozidlech pĜed pĜejezdem je þasto znemožnČn prĤjezd kĜižovatkou i v nČkterých relacích nevyžadujících
pĜekonání železniþní trati, a proto bČžnČ dochází k objíždČní kolon v protismČru i v místČ dČlícího
ostrĤvku.
Na takto exponované kĜižovatce hrozí ve vysoké míĜe potencionální nebezpeþí zejména chodcĤm v rámci
pČších vztahĤ od zastávky BUS pĜes pĜedmČtnou kĜižovatku a zmiĖovaný þtyĜkolejný pĜejezd do centra
Chuchle atd.
Po dokonþení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo)“, která má
v souþasné dobČ platné územní rozhodnutí a projednává se projekt pro stavební Ĝízení, se výše uvedené
dopravní problémy zintenzivní a navýší v souvislosti se zvýšením rychlosti projíždČjících vlakĤ územím
až 140 km/hod. Úþelem této stavby je zvýšení traĢové rychlosti, zvýšení kapacity tratČ a její provozní
spolehlivost, zvýšení bezpeþnosti provozu a bezpeþnosti cestujících.
Z dĤvodu zajištČní bezpeþnosti a plynulosti silniþního a vlakového provozu ve zmiĖované kĜižovatce,
která tvoĜí významný dopravní uzel na území Velké Chuchle je projednávaný zámČr nadjezdu
zkoordinován se zmínČnou stavbou „Optimalizace trati“.
Významné a vybrané tratČ procházejí modernizací pro zvýšení úrovnČ železniþní dopravy a zlepšení
provozních parametrĤ v rámci projektĤ optimalizace tranzitních koridorĤ ýeské republiky. Podmínky pro
optimalizaci železniþních tratí byly stanoveny SmČrnicí generálního Ĝeditele SŽDC þ. 16/2005 „Zásady
modernizace a optimalizace vybrané železniþní sítČ ýeské republiky“. Mezi hlavní zásady se mimo jiné
Ĝadí:
- zavedení vyšší traĢové rychlosti na vybraných úsecích, tak aby bylo možno zvýšenou rychlost
efektivnČ využít;
- zajištČní požadované kapacity dráhy pĜi souþasném stanovení optimalizovaného rozsahu
železniþní infrastruktury;
- vybavení tratČ technologickým zaĜízením, které zajištuje plnou bezpeþnost provozu pĜi tratové
rychlosti do 160 km/h;
- zlepšení stavu úrovĖových kĜížení tratí s pozemními komunikacemi.
Již projednaný a schválený zámČr Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) zvýšil
v tomto úseku stávající rychlost vlakĤ ze 100 km/h na 140 km/h. Po dokonþení a zprovoznČní mĤže do
budoucna z hlediska bezpeþnosti a nevyhovujícím technickým parametrĤm navazující kĜižovatky dojít
k úplnému uzavĜení úrovĖového pĜejezdu. Dopravních nehod na železniþních pĜejezdech statisticky
pĜibývá. Dopad na prostupnost územím vzhledem i k záplavovému území dolní þásti Velké Chuchle by
zpĤsobil velké komplikace obþanĤm Velké Chuchle.
V Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy jsou definovány železniþní koridory evropského významu a
vybrané koridory celomČstského významu. Jako vysokorychlostní železniþní koridor je vymezen III.
koridor SRN/Norimberk-Cheb-PlzeĖ-Praha. Stavba Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) –
ýernošice (mimo) je þástí tohoto koridoru a dle Zásad územního rozvoje stavbou veĜejnČ prospČšnou
nadmístního významu Z/501/DZ – PrĤjezd železniþním uzlem Praha v rámci III. stavby tranzitního
železniþního koridoru Cheb – Bohumín. Související zámČr stavby nadjezdu je stavbou veĜejnČ prospČšnou
37/DK/54 Komunikaþní propojení pĜes ýD ve Velké Chuchli.
ObČ navazující a zkoordinované stavby jsou v souladu s Politikou územního rozvoje ýR ve znČní
Aktualizace þ. 1 a v souladu se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy ve znČní aktualizace þ. 1, þ. 2 a
þ. 4.
Z hlediska sledování cílĤ a úkolĤ územního plánování lze konstatovat, že v dané lokalitČ nedojde
stavebním zámČrem k žádnému narušení potĜeb a vazeb, které jsou sledovány z hlediska cílĤ a úkolĤ
územního plánování dle stavebního zákona.
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Charakter území:
Návrh respektuje stávající konfiguraci terénu. PohledovČ bude objekt nadjezdu exponovaný, což vyplývá
z jeho podstaty, kdy musí pĜekonat železniþní traĢ. Na západní stranČ trati je v návrhu využita dnešní
konfigurace terénu, kdy ulice Nad Drahou od Starochuchelské smČrem k prostoru nadjezdu stoupá. Zde
tedy není dotþení celého prostoru tak zásadní, neboĢ na levé (západní stranČ komunikace) navazuje na
stávající pozemky rodinných domĤ. Pravá strana komunikace je podchycena opČrnou zdí. Sjezd
z nadjezdu na východní stranČ trati pĜekonává i ulici Mezichuchelskou a v prostoru mezi souþasnou
travnatou plochou vedenou jako izolaþní zeleĖ a Ĝadou rodinných domĤ klesá na úroveĖ terénu na
prostorovČ již pĜipravenou stávající komunikaci.
Stavba podchodu bude ménČ pohledovČ exponovaná než nadjezd, jelikož je pod úrovní terénu. Nejvíce
tak bude vidČt zastĜešení výstupu z podchodu, které je Ĝešeno jako pultové stĜechy s prosklenými stČnami.
V rámci zámČru je navržena jedna nová protihluková stČna v ulici nad drahou podél objektĤ þp. 3 a 3a.
Nutnost protihlukové stČny vyplývá z hlukové studie – bez stČny by nebyly dodrženy limitní hodnoty na
hluk (podrobnosti v þásti dokumentace B.4.2 Hluková studie). Pro zlepšení vizuálního kontaktu mezi
veĜejným prostorem a pozemky byly po dohodČ se zpracovatelem hlukové studie a vlastníky vloženy
prĤhledné panely.
Jedná se o významné dopravní propojení na kĜížení stávajících komunikací s železniþním pĜejezdem.
MimoúrovĖovým propojením se zlepší prostupnost územím v dané þásti Velké Chuchle, pĜiþemž
navržené hmotové a architektonické Ĝešení je i z tohoto pohledu vyhovující. PohledovČ stavba nadjezdu
nevyþnívá nad stávající horizont. Krajinný ráz místa je charakterizován rodinnými domy, železnicí,
komunikacemi, dále skladovými areály a závodištČm v dolní þásti Velké Chuchle. Zvedající se svahy nad
železnicí jsou souþástí pĜírodních prvkĤ, které tvoĜí zalesnČné svahy údolí Vltavy, které jsou chránČné
jako zvláštČ chránČná území – pĜírodní parky Nad závodištČm, Chuchelský háj a významný krajinný
prvek – les, územní systém ekologické stability. Navržená stavba se nedotkne žádných významných
krajinných prvkĤ, zvláštČ chránČných území a významných krajinných prvkĤ hlavního mČsta Prahy.
Stavba pouze okrajové zasahuje do vymezeného 50 m ochranného pásma pĜírodní památky Nad
závodištČm. K zámČru bylo vydáno kladné závazné stanovisko Magistrátu hlavního mČsta Prahy. Odboru
ochrany prostĜedí ((S-MHMP 1629577/2017/OCP ze dne 11.12.2017), ve kterém vČcnČ pĜíslušný orgán
ochrany pĜírody konstatuje, že kvalita prostĜedí nemĤže být podstatnČ ovlivnČna a krajinný ráz zmČnČn þi
snížen.
K zámČru bylo doloženo souhlasné vyjádĜení pĜíspČvkové organizace IPR Praha (þ.j. IPR13216/17 ze dne
03.01.2018) s následující podmínkami a doporuþeními:
1) Silniþní nadjezd požadujeme Ĝešit jako v maximální možné míĜe odlehþenou (subtilní) konstrukci
masivního vzhledu. Náležitou pozornost je tĜeba vČnovat i architektonickému výrazu veškerých
prvkĤ stavby, zejména zábradlí a integrovanému osvČtlení. Nadjezd je umisĢován
v bezprostĜedním kontaktu se stávající zástavbou a bude tak pohledové velmi exponovaných
inženýrských dílem.
Z dĤvodu maximální snahy o subtilnost konstrukce tvoĜí nosnou konstrukci železobetonová pĜedpjatá
deska. Nutné rozmČry byly ovČĜeny statickým výpoþtem. V pĜíþném smČru je nosná konstrukce na krajích
zkosená, tak aby opticky vytváĜela dojem nižší konstrukce. Hlavní nosná þást je v pĜíþném Ĝezu mostu ve
stĜední þásti nad podpČrou. V krajních, pohledovČ nejvíce exponovaných þástech, je výška profilu
stlaþena na minimum, profil konþí Ĝímsou. Nad nosnou konstrukcí navazují pilíĜe tak, aby nenavazovaly
na pĜíþný Ĝez nosné konstrukce.
2) Požadujeme provČĜit pĜíslušná protihluková opatĜení, zejména potĜebu výstavby protihlukové
stČny v navrhovaném rozsahu. Zvláštní dĤraz musí být kladen na architektonické ztvárnČní této
doplĖkové stavby v kontextu mČstské zástavby.
Rozsah navržených protihlukových opatĜení byl ovČĜen již zmínČnou Hlukovou studií. Rozsah byl
projednán s Hygienickou stanicí Hl. m. Prahy. Investor stavby nechal zpracovat na Hlukovou studii
oponentní hlukovou studii, která navržený rozsah potvrdila. Souþástí návrhu jsou protihluková opatĜení
na tĜech místech. Prvním je úprava již dnes realizované protihlukové stany u napojení nadjezdu na ulici
Mezichuchelská, tudíž je navržený vzhled shodný s dnešní stávající stČnou. Dalším místem je prodloužení
protihlukové stČny podél železniþní tratČ v místČ rušeného pĜejezdu, zde se opČt pĜepokládá stejný vzhled
jako u prodlužované þásti. Posledním místem je protihluková stČna v ulici nad drahou, která zároveĖ plní
funkci zdČného plotu. Podoba byla projednána s majiteli oplocené nemovitosti, kteĜí požadovali
prosklení.
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3) Požadujeme, aby povrchová úprava opČrných a zárubních stČn byla kamenná, akceptovatelné
jsou i gabionové koše. ěešení s použitím pĜírodních materiálĤ pĜispČje k citlivému vþlenČní stavby
do pĜedmČtného území.
V Ĝešeném zámČru je jedna opČrná zeć podpírající novou komunikaci smČĜující podél tratČ na silniþní
nadjezd (ulice Nad Drahou). OpČrnou zeć tvoĜí zabalované zeminy výztužnými geosyntetiky s úpravou
líce zdi betonovými panely. Tyto panely jsou velmi obtížnČ obložitelné pĜírodním kamenem a obklad by
nemČl Ĝádnou trvanlivost. Je zde možná zmČna Ĝešení spoþívající v náhradČ betonových panelĤ menšími
betonovými tvárnicemi ze štípaného betonu, do kterých také lze ukotvit výztužná geosyntetika.
4) Požadujeme nezastĜešovat rampu, ústící do ulice Radotínská smČrem k železniþní zastávce. U
obvodové konstrukce zábradlí požadujeme snížit podezdívku na 45 cm nad úroveĖ chodníku,
zábradlí Ĝešit sklenČnými prvky. Požadavek na snížení podezdívky se týká i obvodové konstrukce
schodišĢ. DĤvodem požadavku je snaha o redukci bariér, resp. solitérních staveb bariérového
charakteru ve veĜejném prostoru.
NezastĜešení rampy by mČlo za následek nátok dešĢové vody do podchodu a nutnost stálého þerpání, což
by musel zajištovat budoucí majitel (HMP TSK Praha). Cíle požadavku by ale stejnČ nebylo dosaženo,
neboĢ na zastĜešení lávky je umístČn sloup trakþního vedení a návČstní lávka, které by tak byly uloženy
na osamocených železobetonových rámech a celek by pĤsobil ještČ více solitérnČ.
5) Požadujeme doplnit cyklo-integraþní opatĜení v hlavním dopravním prostoru. Akceptovatelným
Ĝešením je napĜ. ochranný jízdní pruh pro cyklisty. Jeho zĜízení navržená šíĜka vozovky umožnuje.
Ochranný pruh je možné v dalším stupni projektové dokumentace zĜídit v souladu s TR 179 pouze
v úsecích, kde je šíĜka jízdního pruhu min. 3,75 m. Nelze ho tak vzhledem k šíĜkovým pomČrĤm
(pozemkové limity, zastavČné území) zĜídit v celém úseku nové navrhované komunikace (minimální šíĜka
jízdního pruhu je 3,50 m). Vzhledem k šíĜkovému uspoĜádání komunikace a výškovému vedení nivelety
považujeme za vhodnČjší vyznaþení cyklistické trasy v ulici Mezichuchelská v návaznosti na nový
podchod pod dráhou.
6) Doporuþujeme provČĜit možnost rozšíĜení podchodu pod železniþní tratí i v navazujících
ramenech, konkrétnČ hlavní rameno na šíĜku 390 cm a rameno smČĜující k nádraží na šíĜku 290
cm.
Požadovanému rozšíĜení brání stísnČné prostorové podmínky, Hlavní tubus je rozmČrovČ omezen
rohovým domem þ.p. 78 a nutností zachovat pĜístup ke korytu potoka Vrutice (odstraĖování splaví pĜi
povodních, které ucpávají mostní otvor pod železniþním mostem). Rameno odboþující k zastávce je
omezeno na jedné stranČ železniþní tratí a kabelovodem, na stranČ druhé pak komunikací Radotínská.
7) Zastropení podchodu doporuþujeme Ĝešit zaklenutím (prĤĜez kružnicového segmentu)
s indirektním nasvícením. Tento princip, spolu s vhodným materiálovým Ĝešením povrchĤ,
výraznou mČrou pĜispČje k optickému rozšíĜení profilu podchodu.
Kružnicový tvar stropu by znamenal nutnost snížení podchodu o cca 1,5 m. To znamená prodloužení
pĜístupových schodišĢ, a pĜedevším prodloužením boþního výstupu k zastávce, a to o 1,5 x 12 (sklon
1:12), tedy o 18 metrĤ, což již není možné s ohledem na omezení prostoru pĜechodem pro chodce a
zastávkou MHD. Navíc by pČší pĜi každém prĤchodu pĜekovávali navíc ztracený spád 1,5 m, což zhoršuje
bariéru tvoĜenou železniþní tratí.
8) Vzhledem k preferenci varianty nadjezd doporuþujeme provČĜení možnosti posunutí nástupišĢ
železniþní zastávky Praha – Velká Chuchle severním smČrem, blíže k vyústČní novČ zĜizovaného
podchodu. Jsme si vČdomi faktu, že zmínČná zastávka není souþástí dokumentace, pĜedložené
k našemu vyjádĜení.
ZmínČná zastávka je souþástí stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) pro
kterou se v souþasné dobČ projednává stavební Ĝízení. ZmČna polohy by znamenala zmČnu územního
rozhodnutí. PĜi projekþní pĜípravČ zastávky byla zastávka umístČna co nejsevernČji je to možné. Limit pro
umístČní nástupištČ smČr Praha – Smíchov tvoĜí zastávka MHD, pĜechod pro chodce a boþní výstup
z podchodu pro pČší. UmístČní nástupištČ smČr Beroun limituje vysoká zárubní zeć podpírající svah
pĜírodní památky Nad závodištČm.
Další fáze projektové pĜípravy bude pĜeložena a projednána s pĜíspČvkovou organizací IPR Praha,
podmínka byla zapracována do podmínek pro projektovou pĜípravu.
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§ 90 písm. c) s požadavky tohoto zákona a jeho provádČcích právních pĜedpisĤ, zejména s požadavky
na využívání území:

K žádosti byla pĜipojena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracovaná v souladu
s požadavky vyhlášky þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znČní ke dni vydání dokumentace.
Dokumentace byla zpracována v záĜí 2017.
Stavební úĜad posoudil soulad zámČru s naĜízením þ. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním mČstČ Praze – Pražské
stavební pĜedpisy (PSP):
§ 11- § 14, § 16 - § 19 VeĜejná prostranství
Navrhovaná dopravní stavba se umisĢuje v komunikaþní síti, tak i na rozšíĜeném záboru. Stavbou dojde
ke zmČnČ hranic u trvalých záborĤ pozemkĤ. Ty jsou navrženy v nezbytném rozsahu. Zvýšený prostorový
nárok zasahuje na nezastavČné pozemky – svah u železniþní trati (pozemek parc. þ. 1136) a rovinaté
nevyužité území východnČ od železniþní trati (pozemky parc. þ. 608, 1168/1, 610/2 a 610/1 vše k.ú.
Velká Chuchle). Stavba se dotkne i soukromého pozemku podél ulice Nad Drahou záborem zahrady parc.
þ. 99 potĜebným pro novou trasu komunikace. ZmČna se dotkne i þásti pozemku parc. þ. 722 kde bude
výstup z podchodu pro pČší.
Nové hranice dotþených zmenšených pozemkĤ nebrání jejich úþelnému využití. ýást pozemku parc. þ.
610/1 k.ú. Velká Chuchle je zatravnČna na þásti se nachází komunikace Mezichuchelská. Dle územního
plánu je na pozemku vymezena plocha komunikace, izolaþní zelenČ a navazujícího smíšeného území.
K trvalému záboru je navržen pruh pod nadjezdem, další þást pozemku zĤstane stejného využití. Pozemek
parc. þ. 610/2 je zatravnČný prostor mezi komunikací Mezichuchelská a tratí a slouží jako izolaþní zeleĖ,
na þásti plochy se nachází stávající komunikace. Pozemek parc. þ. 99 je celý navržen k vykoupení. Skrz
tento pozemek je územním plánem vymezen koridor budoucí komunikace nadjezdu, jižní rohová þást
pozemku mezi tratí a upraveným korytem potoka Vrutice je vymezena jako zeleĖ mČstská a krajinná,
zbylá þást pozemku zasahuje do smíšeného navazujícího území s komunikací Na Drahou. Dnes je
pozemek využíván jako zahrada, po realizaci stavby by k využití zahrady zĤstala malá þást v tČsném
sousedství rozšíĜené komunikace, byl pozemek navržen celý k vykoupení. Pro pozemky parc. þ. 99, 610/1
a 610/2 k.ú. Velká Chuchle byl vydán souhlas k trvalému a doþasnému odnČtí ze ZPF (sp. zn.
025729/17/OVDŽPSm, þ.j. 000978/18/OVDŽP ze dne 12.12.2018). ýásteþné zábory pozemkĤ budou po
dobu stavby využity k zaĜízení staveništČ. Po dokonþení stavby budou plochy zrekultivovány.
Propojitelnost a obsluha území je dotþena zrušením dnešního železniþního pĜejezdu v ulici
Starochuchelská. Jako náhrada tohoto pĜejezdu budou tato opatĜení:
- Vybudování nového nadjezdu nad železniþní tratí, který propojí mČstskou þást rozdČlenou
železniþní tratí. Toto propojení bude bez omezení, které je dnes zpĤsobeno þastým a dlouhým
uzavíráním železniþního pĜejezdu a nevyhovující konfigurací navazující kĜižovatky
Starochuchelská, Radotínská, Dostihová, Mezichuchelská v tČsné blízkosti železniþního
pĜejezdu.
- Vybudování nového podchodu pro pČší v místČ rušeného pĜejezdu. Pro zlepšení pĜístupnosti a
zkrácení pČších tras je z podchodu zbudován i pĜímý pĜístup k pĜemístČné zastávce Praha –
Velká Chuchle. Vlastní pĜemístČní zastávky je souþástí první etapy stavby Optimalizace trati
Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo).
Stavbou se mČní uliþní prostranství. Zejména jde o pĜeložené napojení upravené ulice Nad Drahou na
ulici Starochuchelskou, které tak rozšíĜí dnešní uliþní prostor komunikace Nad Drahou, respektive mĤže
být považován za nový uliþní prostor s tím, že plocha mezi dnešní a novou ulicí by tvoĜila nestavební
blok þi by mohla být využívání v souladu s § 11 odst. 4 jako nábĜeží Vrutice þi parková plocha. PodobnČ
tvoĜí nový uliþní prostor i vlastní nadjezd s napojením na ulici Mezichuchelská. Navržené Ĝešení již
pĜedpokládá platný územní plán.
ŠíĜka nového uliþního prostranství je dána stísnČnými pomČry mezi dnešní zástavbou v ulici Nad Drahou
a železniþní tratí. Nelze tedy dosáhnout dle § 14 šíĜku 18 metrĤ, která je možná jen prostoru pozemku
parc. þ. 99 k.ú. Velká Chuchle.
PĜeložená komunikace je vybavena v souladu s § 16 chodníkem s navrženou šíĜkou 2 až 2,5 m, lokálnČ
zúženou v místČ nejstísnČnČjšího místa u þ.p. 3a na cca 1,7 metru. Komunikace bude vybavena veĜejným
osvČtlením.
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Podchod pro pČší má svČtlou šíĜku 3 metry, vČtší šíĜka je navržena s cílem psychologického pĤsobení na
pČší. Odboþná vČtev k zastávce má vzhledem ke stísnČným pomČrĤm mezi železniþní tratí a budovou þ.p.
78 šíĜku 2 metry. Navazující chodník mezi výstupem a ulicí Radotínská má v jednom místČ (roh
podchodu) 1,4 metru.
Výstavba podchodu pro pČší je souþást opatĜení, který je definován pĜepisem SmČrnice Gě SŽDC s.o. þ.
16/2005 Zásady a modernizace a optimalizace vybrané železniþní sítČ ýeské republiky, 17.01.2006. A
souladu s vyhláškami þ. 177/1995 Sb., a 398/2009 Sb. V platném znČní a podmínkami interoperability
pro konvenþní tratČ evropské vybrané železniþní sítČ.
KĜížení pČších tras s komunikací je navrženo úrovĖové s výjimkou kĜížení s ulicí Radotínskou. Zde jde
ale o pĜímé pokraþování podchodu pod soubČžnou železniþní tratí. Tento podchod je navíc doplnČn
úrovĖovým kĜížením u výstupu z podchodu smČrem k zastávce.
Nejsou navrhována úrovĖová kĜížení s pČšími trasami vedených mimo vozovku.
Provoz cyklistĤ se pĜedpokládá v hlavním dopravním prostoru, na mostu nadjezdu je pak možný smíšený
provoz chodcĤ a cyklistĤ na pravém chodníku.
Napájení osvČtlení pĜechodĤ pro chodce jsou navržena samostatnými pĜípojkami z distribuþní sítČ (§ 17
odst. 4).
Nové inženýrské sítČ jsou umisĢovány do uliþních prostorĤ a umisĢují se pod terén. Souþástí stavby
nejsou mimo chránČná území stavby transformaþních, spínacích a výmČníkových stanic, regulaþních
stanic plynu, pĜístupových bodĤ sítí elektronických komunikací a telefonních ústĜeden.
§ 19 Prostorové uspoĜádání sítí technické infrastruktury splĖují normy uvedené v § 84 PSP. Nedotýkají se
stávajících stromoĜadí, která nejsou navržena k odstranČní, vzdálenost NN kabelĤ je vyšší než
požadovaný 1 metr od paty stromu. Koryto potoka Vrutice je v místČ stavby zpevnČno (bĜehové zdi).
Svodidla nejsou v rámci stavby samostatnČ navržena, pouze jako zábradelní svodidla na silniþním mostu
nadjezdu a na opČrné zdi v ulici Nad Drahou v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. vyhláška Ministerstva
dopravy a spojĤ, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Protihluková stČna je samostatnČ navržena podél železnice v místČ pĜejezdu.
Podél komunikace je novČ navržena jedna protihluková stČna v ulici Nad Drahou u objektĤ þ.p. 3 a 3a.
PotĜebnost této stČny vyplývá ze zpracované protihlukové studie. ZároveĖ tato stČna plní funkci plotu.
§ 20 Obecné požadavky na umisĢování staveb
Navržená dopravní stavba nadjezdu se umisĢuje v prostoru vymezeném územním plánem pro veĜejnČ
prospČšnou stavbu dopravního propojení pĜes železniþní traĢ a napojuje se na již stavebnČ pĜipravenou
kĜižovatku. Stavba nadjezdu je komunikací, která navazuje na stávající komunikace v území a zlepšuje
dopravní prostupnost a propojitelnost horní a dolní þásti Velké Chuchle s pĜímou dopravní návazností na
vybudovanou komunikaci v rámci stavby „PĜipojení Velké a Malé Chuchle 2. stavba“ s napojením na
komunikaci Strakonickou. ZamČĜení skuteþného provedení této již realizované stavby bylo jedním
podkladĤ pro vypracování dokumentace. Stavba nadjezdu nevyvolá žádné zásadní zmČny ve smČrovém
ani výškovém Ĝešení stávajících komunikací. Stavba je zkoordinována s optimalizací trati, jež se týká
samotné rekonstrukce železniþní trati, další související a podmiĖující investice jsou podrobnČ uvedeny
v prĤvodní zprávČ bod 3.9.
Ve veĜejném prostranství jsou veškeré pĜechody realizovány v bezbariérové úpravČ s maximálním
nášlapem 20 mm a varovnými a signálními pásy v chodníku z hmatové dlažby.
UmístČní doþasných staveb – zaĜízení staveništČ nevyvolá kácení stromĤ ve veĜejném prostranství. Stavby
zaĜízení staveništČ, které slouží pro úþely provádČní staveb, se umisĢují jako doþasné.
§ 12, § 21 - § 27 UmisĢování staveb v souladu s uliþní þárou, výšková regulace – stavba nenavrhuje žádné
nové budovy.
§ 28, § 29 Odstupy od okolních budov, Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu pĜi hranici pozemku – u
nejbližších stávající domĤ v ulici StarolázeĖská se umisĢuje protihluková (SO 61-40-01) stČna navazující
na již stávající stČnu podél komunikace Mezichuchelská. StČna byla navržena z dĤvodĤ þásteþného
odstranČní stávající protihlukové stČny v prostoru nájezdu na navrhovaný nadjezd tato. Pro zlepšení
rozhledových pomČrĤ dojde k odstranČní þásti stávající stČny podél ul. Mezichuchelská, která bude
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nahrazena novou stČnou. Vzdálenost stČny od stávajících domĤ je vždy vČtší než rozdíl výšek stČny a
spodního okraje oken v prvním podlaží. Tím je podmínka dodržena.
V ulici Nad Drahou je navržena protihluková stČna plnící funkci plotu (SO 61-40-02) u domĤ þ. 3 a 3a.
StČna bude prodloužena pĜes prostor pĜejezdu a skonþí u výtahové šachty, na kterou bude navazovat
zastĜešení schodištČ podchodu. I zde je vzdálenost domĤ od stČny vždy vČtší než rozdíl výšek horní hrany
a dolního okraje okna v prvním podlaží. Protihluková stČna je navržena na hranici s veĜejným
prostranstvím, § 29 se tak neuplatní. PotĜebnost protihlukových opatĜení je popsána a zdĤvodnČna
v hlukové studii þásti dokumentace B.4.2.
§ 30 Požadavky na oplocení
Funkci oplocení plní protihluková stČna v ul. Na Drahou. Podle naĜízení vlády þ. 272/2011 Sb., byla
zpracována hluková studie Ĝešící ochranu pĜilehlých domĤ pĜed hlukem ze silniþní dopravy. Z hlukové
studie vyplynula nutnost návrhu protihlukové stČny výšky 2,8 m nad chodníkem. PĜi nižší výšce by byly
pĜekroþeny limitní hodnoty hluku dle naĜízení. Pro zlepšení vizuálního kontaktu mezi veĜejným
prostorem a pozemkem byly po dohodČ se zpracovatelem hlukové studie a vlastníky pozemkĤ vloženy
prĤhledné panely.
PĜipojení staveb na technickou a dopravní infrastrukturu veĜejnou infrastrukturu, § 31 napojení na
komunikace. Navrhovaná stavba je sama o sobČ komunikací. Na tuto komunikaci jsou napojeny okolní
stavby. Toto napojení zĤstane i v navrhovaném stavu. Pro zámČr bylo vydáno oborem dopravy ÚMý
Prahy 16 povolení pĜipojení pozemní komunikace mimoúrovĖového kĜížení na již stavebnČ pĜipravenou
kĜižovatku Mezichuchelská, na místní komunikaci II. tĜídy Starochuchelská, na místní komunikaci III.
tĜídy Nad Drahou a na místní komunikaci III. tĜídy Na Mrázovce. ZároveĖ bylo zrušeno oboustranné
pĜipojení komunikace Starochuchelská na železniþní pĜejezd, tzn kĜížení dráhy s komunikací
Starochuchelská v úrovni kolejí. ÚrovĖový pĜejezd byl nahrazen podchodem pro pČší.
§ 32 - § 34 Parkování, odkládání jízdních kol
Souþástí navrhované stavby nejsou stavby vyžadující vázaná nebo návštČvnická stání ani plochy pro
odkládání jízdních kol.
§ 35 Obecné požadavky (pĜipojení staveb na technickou infrastrukturu) – Souþástí stavby nejsou objekty
vyžadující pĜipojení na zdroje vody, splaškovou kanalizace a žumpu (§ 36 - § 37).
Pro zaĜízení staveništČ bude doþasnČ využito pĜipojení vody a kanalizace ze stávajících zdrojĤ
v majetkové správČ ýD/SŽDC, kde to nebude možné pĜedpokládá se využití mobilními zdroji el. energie,
mobilní WC, mobilní telefony, dovoz a odvoz vody.
Stavba má nároky na elektrickou energii: osvČtlení nadjezdu, osvČtlení podchodu, napájení výtahu a
napájení þerpadla.
Napájení veĜejného osvČtlení bude provedeno na stávající sloupy veĜejného osvČtlení. Na mostČ bude
osvČtlení ve dvojité izolaci a napájeno pĜes oddČlovací (izolaþní) transformátor. Pro osvČtlení pĜechodĤ
pro chodce, osvČtlení podchodu, výtah a þerpadlo budou zĜízeny samostatné pĜípojky ze sítČ PRE.
§ 38 HospodaĜení se srážkovými vodami – Odvod dešĢové vody zajišĢují tĜi objekty:
OdvodnČní komunikací a chodníkĤ bude zajištČno pĜíþnými a podélnými spády do novČ navržených
uliþních vpustí napojených na dešĢovou kanalizaci.
SO 61-36-31 v ulici Nad Drahou odvodĖuje dešĢová kanalizace pĜeloženou ulici Nad Drahou kanalizací
DN 300 zaústČnou do potoka Vrutice.
SO 61-36-32 odvodnČní vlastního silniþního nadjezdu sbírá dešĢovou vodu ze silniþního mostu pĜes
železniþní traĢ a ulici Mezichuchelská. ZaústČna je do stávající kanalizace DN 300 na konci nadjezdu,
vybudované ve 2. stavbČ PĜipojení Velké a Malé Chuchle v ulici Mezichuchelská.
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PĜes ulici Mezichuchelská a pĜilehlý bezodtokový prostor mezi Mezichuchelskou, kurty a zástavbou
rodinných domĤ pĜechází nová komunikace v celé délce na mostČ, odtokové pomČry z území tak nejsou
dotþeny.
SO 61-36-33 v ulici Starochuchelská je odvodnČna þást pĜeložky od napojení na ulici Starochuchelská
k silniþnímu mostu pĜes Vrutici. Jde o krátké úseky DN 200. ZaústČny jsou buć do stávající kanalizace
DN 800 nebo pĜímo do koryta Vrutice. V rámci tohoto objektu je do Vrutice zaústČno i potrubí od
þerpadla podchodu pro pČší (jde o mimoĜádnČ odvádČné vody, neboĢ jsou všechny vstupy do podchodu
zastĜešeny, za bČžného provozu nebude vnikat do podchodu voda. Pro mytí podchodu je navržen žulový
žlábek gravitaþnČ zaústČný do šachty umístČné u výtahové šachty, z té se bude pĜeþerpávat trvalým
þerpadlem do kanalizace).
Obecné technické požadavky zabezpeþující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace, stanovené vyhláškou þ. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpeþujících bariérové
užívání staveb, jsou splnČny.
Veškeré pĜechody pro pČší budou realizovány v bezbariérové úpravČ s maximálním nášlapem 20 mm a
s varovnými a signálními pásy v chodníku z hmatové dlažby.
Silniþní nadjezd je koncipován jako bezbariérový. Provoz však bude probíhat po nejkratším smČru, tedy
podchodem pro pČší. Bezbariérovost na východní stranČ je zajištČna šikmým chodníkem do ulice
Radotínské. Na západní stranČ je vzhledem ke stísnČným podmínkám navržen bezbariérový pĜístup
pomocí výtahu. Vzhledem k interoperabilitČ splĖuje vybavení výtahu vyhlášku þ. 398/2009 Sb. K zámČru
bylo doloženo souhlasné stanovisko NIPI Bezbariérové prostĜedí, o.p.s., které obsahovalo pĜipomínky.
Stavební úĜad zapracoval tento požadavek do podmínky rozhodnutí þ. 26 k podmínkám pro projektovou
pĜípravu.
•

§ 90 písm. d) s požadavky na veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Stavba nadjezdu Ĝeší náhradu za nebezpeþný a provoznČ nevyhovující úrovĖový železniþní pĜejezd.
Nadjezd je sám o sobČ komunikací, která je napojena na místní komunikaþní síĢ. PČší provoz je Ĝešen
podchodem pod železniþní tratí s vazbami na stávající chodníky, navazující pĜechody pro chodce a
logické trasy pČších na budoucí novČ pĜemístČnou železniþní stanici Praha – Velká Chuchle a zastávky
MHD. NovČ jsou navrženy pĜípojky a pĜeložky inženýrských sítí.
Nové pĜípojky elektrické energie pro:
- Výtah, osvČtlení pĜechodĤ pro chodce, osvČtlení podchodu pro pČší, napájení þerpadla
- VeĜejné osvČtlení nadjezdu
PĜeložky:
Elektrorozvodné sítČ
- SO 61-35-01 Praha Velká Chuchle, úprava rozvodĤ NN 0,4 kV PREDi
- SO 61-35-02 Praha Velká Chuchle, úprava rozvodĤ VN 22 kV PREDi
- SO 61-35-11 Praha Velká Chuchle, veĜejné osvČtlení
SdČlovací sítČ
- SO 61-35-21 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana metalických rozvodĤ CETIN
- SO 61-35-22 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana optických rozvodĤ CETIN
- SO 61-35-23 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana sdČlovacích rozvodĤ TV Net
Vodovody
- SO 61-36-11 Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, úprava vodovodĤ 225 PE, 160 PE
- SO 61-36-12 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovodĤ 225 PE, 110 PE
- SO 61-36-13 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovodĤ DN 300, 225 PE a
90 PE
- SO 61-36-14 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovodĤ DN 400
- SO 61-36-15 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovodĤ DN 100, 110 PE
- SO 61-36-16 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava pĜípojky DN 80
Kanalizace
- SO 61-36-41 Praha Velká Chuchle, úprava šachet stávající kanalizace
- SO 61-36-42 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava výtlaku kanalizace 90 PE
Plynovody
- SO 61-36-71 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava STL plynovodu
- SO 61-36-72 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava STL plynovodĤ PE 50
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K zámČru, zejména k možnosti a zpĤsobu napojení a k podmínkám dotþených ochranných pásem, vydali
kladná stanoviska a vyjádĜení dotþení vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury – jejich
soupis je uveden v tomto rozhodnutí.
Podmínky, uvedené v tČchto vyjádĜeních stavební úĜad zapracoval do výrokové þásti tohoto rozhodnutí ve
formČ stanovení podmínek pro umístČní stavby a projektovou pĜípravu.
Stavební úĜad na základČ posouzení dospČl k závČru, že zámČr je v souladu s požadavky na veĜejnou
dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a zpĤsobu napojení nebo k podmínkám dotþených
ochranných a bezpeþnostních pásem.
•

§ 90 písm. e) s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a se stanovisky dotþených orgánĤ podle
zvláštních právních pĜedpisĤ nebo tohoto zákona, popĜípadČ s výsledkem Ĝešení rozporĤ:

Stavební úĜad se v rámci projednání žádosti zabýval obsahem a formou závazných stanovisek a došel
k závČru, že pĜedložená stanoviska dotþených orgánĤ splĖují co do obsahu a formy zákonné požadavky.
K zámČru vydali kladná stanoviska dotþené orgány, chránící veĜejné zájmy podle zvláštních právních
pĜedpisĤ nebo stavebního zákona – jejich soupis je uveden v tomto rozhodnutí. Podmínky uvedené
v tČchto stanoviscích stavební úĜad zapracoval do výrokové þásti tohoto rozhodnutí ve formČ stanovení
podmínek pro umístČní stavby a projektovou pĜípravu.
Stavební úĜad na základČ posouzení dospČl k závČru, že zámČr je v souladu s požadavky zvláštních
právních pĜedpisĤ a se závaznými stanovisky dotþených orgánĤ podle zvláštních právních pĜedpisĤ nebo
stavebního zákona.

VypoĜádání námitek:
K podaným námitkám úþastníkĤ Ĝízení (fyzických a právnických osob) se vyjádĜil žadatel – spoleþnost
SŽDC (Správa dopravní železniþní cesty, státní organizace) písemným vyjádĜením ze dne 30.10.2019 þ.j.
020240/19, které je souþástí spisu. VypoĜádání námitek týkající se vysvČtlení a faktĤ k variantČ podjezd je
uvedeno na základČ tohoto vyjádĜení. Stavebnímu úĜadu nebyla varianta podjezdu pĜedložena k
posouzení. Stavební úĜad posuzuje konkrétní žádost v rozsahu, jak byla podána, ěízení o umístČní stavby
je Ĝízením o konkrétním návrhu, nikoli o posuzování návrhových variant.
•

1) Mý Praha-Velká Chuchle (v zastoupení Mgr. Robert Plicka)

zkrácenČ text uveden kurzívou:
[5] MČstská þást uvádí, že dne 24.03.2019 podala ve výše nadepsané vČci žádost o prodloužení lhĤty k
podání námitek, na kterou tímto znovu odkazuje a opČtovnČ žádá o prodloužení lhĤty k podání námitek
alespoĖ do 31.05.2019, a to zejména z dĤvodu obsáhlosti spisového materiálu a obsáhlosti projektové
dokumentace, která musí být analyzována, což nebylo možné realizovat v dané 15-denní lhĤtČ.
[7] Fakt, že žádosti o prodloužení lhĤty k uplatnČní námitek nebylo doposud vyhovČno a že byla dána
úþastníkĤm pouze nejkratší možná zákonná lhĤta bez ohledu na rozsah podkladĤ ve spise, považuje
MČstská þást již nyní za porušování zásady nestrannosti a rovného postavení úþastníkĤ Ĝízení dle § 7
zákona þ. 500/2004 Sb., správního Ĝádu, uváží-li se, že žádost o územní rozhodnutí byla podána pĜed více
než rokem a bČhem celé této doby pĜed Oznámením stavební úĜad opakovanČ vyzýval žadatele o doplnČní
podkladĤ žádosti a k tomu urþené lhĤty mu prodlužoval.
k odst. [5] a [7]
Dne 30.11.2017 byla podána žádost o umístČní stavby. Jelikož žádost neobsahovala pĜedepsané
náležitosti, stavební úĜad Ĝízení pĜerušil a vyzval žadatele k doplnČní. KompletnČ byla žádost doplnČna
dne 29.01.2019. Po doplnČní žádosti o vydání územního rozhodnutí stavební úĜad v Ĝízení pokraþoval a
dne 11.03.2019 oznámil zahájení územního Ĝízení. Zahájení územního Ĝízení bylo oznámeno podle § 87
odst. 1, kdy stavební úĜad upustil od ústního jednání, jelikož jsou mu dobĜe známy pomČry v území a
žádost poskytuje dostateþný podklad pro posouzení zámČru. Upustí-li stavební úĜad od ústního jednání,
stanoví lhĤtu, do kdy mohou úþastníci Ĝízení uplatnit námitky a dotþené orgány závazná stanoviska. Tato
lhĤta nesmí být kratší než 15 dnĤ. V oznámení územního Ĝízení stavební úĜad pouþil úþastníky podle § 89
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odst. 1, že závazná stanoviska, námitky a pĜipomínky mohou být uplatnČny ve stanovené lhĤtČ, jinak se
k nim nepĜihlíží. Vzhledem k tomu, že stavební zákon v ust. § 89 odst. 1 spojuje s neuplatnČním námitek
ve stanovené lhĤtČ sankci, tedy fakt, že k pozdČji stanoveným námitkám se nepĜihlíží, jedná se o lhĤtu
propadnou. Tuto lhĤtu nelze na žádost usnesením prodloužit. O neprodloužení lhĤty byla Mý Velká
Chuchle informována dopisem pod sp. zn. 005709/19/OVDŽP/ýr ze dne 28.03.2019, který je souþástí
spisu.
Rozpor s charakterem území
[8] PĜejezd se nachází v pĤvodním jádru MČstské þásti, v jejím intravilánu, a v jeho bezprostĜední
blízkosti se nacházejí stavby stávajících obyvatel MČstské þásti, zejména se jedná o rodinné domy a jejich
zahrady. MČstská þást od Správy železniþní dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ,
IýO 70994234, DláždČná 1003/7, 110 00 Praha-Nové MČsto (dále jen „SŽDC“), až po doruþení
Oznámení získala dokumentaci k variantČ podjezd a nadjezd. PĜestože to bylo ze strany SŽDC pĜislíbeno,
nebyly pĜedem s MČstskou þástí obČ varianty projednány a bylo rovnou požádáno o vydání územního
rozhodnutí pro variantu nadjezdu. MČstská þást tedy nemČla dostateþný þasový prostor zámČr nastudovat
a nebyl s ní projednán, jak bylo pĜislíbeno.
k odst. [8]
Proti uvedeným tvrzením existují následující fakta, která jsou jednoznaþnČ doložitelná:- ObČ varianty
mimoúrovĖového kĜížení (nadjezd i podjezd) byly již v konceptu projednávány s Mý 26.8.2016. ZávČrem
jednání bylo: „ZávČrem se pĜítomní shodli na preferování NADJEZDU, jehož schvalovací Ĝízení a
následná realizace mají mnohem lepší pĜedpoklady pro zdárné dokonþení díla.“ Viz záznam z jednání.
- Další jednání s Mý probČhlo 14. 3. 2017. ěešení obou variant vþetnČ vizualizací bylo Mý zasláno v
pĜedstihu pĜed jednáním 1. 3. 2017 a obČ varianty byly se zástupci Mý projednány. Viz záznam z jednání.
- Na základČ požadavku Mý byly znovu obČ varianty projednány i s veĜejností, a to na veĜejném jednání s
obyvateli dne 5. 4. 2017. V pĜedstihu pĜed tímto jednání byly podklady k obČma variantám vþetnČ
vizualizací zaslány 17. 3. 2017 na Mý k jejich uveĜejnČní na webových stránkách Mý.
- Dne 7. 4. 2017 byla elektronickou poštou Mý požádána o své vyjádĜení k obČma variantám (nadjezd,
podjezd) mimoúrovĖového kĜížení. Po urgenci byla žádost znovu zaslána 7. 6. 2017. PĜílohou žádosti
byly k obČma variantám PrĤvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Koordinaþní situace a vizualizace.
Viz pĜiložená žádost.
- Dne 22. 11. 2017 Zaslala Mý prostĜednictvím starosty Mý vyjádĜení 1766/332/2017, kde k pĜedložené
projektové dokumentaci silniþního nadjezdu nemá Mý Velká Chuchle námitek.
- Z uvedeného vyplývá, že obČ varianty mimoúrovĖového kĜížení byly s Mý ĜádnČ a dlouhodobČ (cca 2,5
roku) projednávány a že Mý mČla dlouhodobČ k dispozici podobu obou návrhĤ vþetnČ vizualizací. StejnČ
tak byly uvedené návrhy k dispozici obþanĤm Mý, a to vþetnČ veĜejné prezentace obou návrhĤ.
- Po obdržení ostatních stanovisek, subjektĤ oprávnČných k vyjádĜení, ze kterých vyplynula jako jediná
projednatelná varianta „nadjezd“, bylo rozhodnuto pokraþovat touto variantou a po dokonþení DÚR pro
nadjezd byla podána žádost o ÚR.
[9] Již nyní se však ukazuje, že v mnoha parametrech je varianta podjezdu pro MČstskou þást pĜíznivČjší
a ukazuje se, že mimoúrovĖové kĜížení je možné Ĝešit i tímto zpĤsobem. Oproti variantČ nadjezd jde o
Ĝešení, které nerozbíjí intravilán Velké Chuchle a na nČj navazující plochy nevhodnou masivní a
pohledovČ exponovanou inženýrskou stavbou zamýšleného nadjezdu, která zejména s okolní obytnou
zástavbou nijak nekoresponduje. I z hlediska hlukové zátČže se ukazuje varianta podjezdu jako šetrnČjší
Ĝešení. A stejnČ tak nepochybnČ také z pohledu imisní zátČže z automobilové dopravy. MČstská þást proto
žádá, aby si stavební úĜad vyžádal jako podklad kompletní projektovou dokumentaci, kterou má SŽDC
zpracovanou pro variantu podjezd. Vydání územního rozhodnutí vzhledem k negativním dopadĤm, která
stavba pĜinese, by považovala MČstská þást za nepĜimČĜený zásah do svého práva na samosprávu
zahrnující možnost ovlivĖovat kvalitu (životního) prostĜedí a rozvoj území v MČstské þásti a tím také
naplĖovat zájmy a práva jejích obyvatel. Je-li jako možné funkþní Ĝešení zpracována varianta podjezdu,
kterou lze navíc uskuteþnit i za stávající podoby územního plánu, je tím doloženo, že legitimní cíl v
podobČ mimoúrovĖového Ĝešení pĜejezdu železniþní trati, na kterém mĤže být veĜejný zájem, lze Ĝešit
šetrnČji vĤþi ostatním právĤm a zájmĤm a že navrhovaný nadjezd by byl v tomto pĜípadČ nepĜimČĜeným
zásahem do práv MČstské þásti a jejích obyvatel.
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k odst. [9]
- Po celou dobu projekþní pĜípravy 2016 – 2017 nezaujala Mý k výbČru varianty žádné stanovisko, viz
reakce na bod [8], a to i pĜes to, že byly doloženy vizualizace obou variant Ĝešení, ze kterých lze usuzovat
na míru „rozbití“ intravilánu a „nevhodnost masivní“ konstrukce nadjezdu.
- U varianty nadjezdu jsou dodrženy hlukové limity dle NaĜízení vlády þ. 272/2011 o ochranČ zdraví pĜed
nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací.
- Tvrzení, že „z pohledu imisní zátČže z automobilové dopravy se ukazuje varianta podjezdu šetrnČjší“ je
nepodložené. Imisní zátČž z automobilové dopravy je dána poþty vozidel, které budou v obou variantách
stejné. Naopak u varianty nadjezd budou lepší rozptylové podmínky – varianta podjezdu s tunelovou þástí
a se zastĜešením bude exhalace soustĜećovat do míst vjezdĤ, které jsou navíc blíže obytné zástavbČ.
- Je vČcí stavebníka, jaký zámČr pĜedkládá do územního Ĝízení. Územní Ĝízení nemĤže být vedeno na
rĤzné varianty Ĝešení jedné stavby ve stejném prostoru. Varianta podjezdu byla sice zpracována, ale
negativnČ se k ní vyjádĜil silniþní správní úĜad, Policie ýR a Technická správa komunikací.
- Mý mČla dostateþný þasový prostor (viz bod [8]), aby se vyjádĜila k pĜedloženým variantám
mimoúrovĖového kĜížení. Mý tak mohla ĜádnČ uplatnit své právo na samosprávu a naplnit zájmy a práva
obyvatel (obČ varianty byly i veĜejnČ prezentovány široké veĜejnosti, opČt viz bod [8]).
[10] MČstská þást souhlasí, že stávající železniþní pĜejezd je nutné pĜestavČt na mimoúrovĖový, jelikož
stávající pĜejezd již nevyhovuje dopravní zátČži a vznikají zde dopravní zácpy a taktéž nebezpeþné situace,
na které již opakovanČ MČstská þást a taktéž Policie ýR upozorĖovaly. Navrhovaná varianta nadjezdu
však svým provedením a svou mohutností nenávratnČ poškodí celý charakter území. MČstská þást v tomto
preferuje variantu podjezdu provedeného s co nejmenšími zásahy do životního prostĜedí a dosavadní
urbanistické struktury, tak, aby nebyly trvale negativnČ zmČnČny vzhled a kvalita území MČstské þásti v
takové míĜe, jako by se to stalo v pĜípadČ realizace nadjezdu.
[11] MČstská þást s variantou nadjezdu nesouhlasí, neboĢ se jedná o mohutnou dopravní stavbu, který
bude pĜedstavovat znaþný zásah do dotþeného území a zmČní celý charakter jádra MČstské þásti. Stavba
pĜedstavuje vyvedení pozemní komunikace do mohutného nadjezdu, který pĜevyšuje okolní zástavbu
rodinných domĤ. Jedná se o znaþný zásah do kvality bydlení v celém jádru MČstské þásti. Taková
výstavba se zcela vymyká dosavadní urbanistické struktuĜe okolní zástavby a zcela jí znehodnocuje.
[12] V tomto MČstská þást dokládá prĤvodní zprávu a technickou zprávu k variantČ podjezdu, þím je
doloženo, že se v každém pĜípadČ jedná o realizovatelnou a šetrnČjší variantou (byĢ ne nutnČ v pĜesném
provedení dle aktuálnČ vypracované projektové dokumentace). SouþasnČ v tomto MČstská þást nechá
vypracovat odborné vyjádĜení k vhodnosti zvolené varianty pro stavbu mimoúrovĖového kĜížení.
k odst. [10] [11] [12]
Stavební úĜad posuzuje žádost o konkrétním návrhu v rozsahu, jak byla podána. Navržený zámČr
nadjezdu je v souladu s vymezenou plochou veĜejnČ prospČšné stavby þ. 37/DK/54 Velká Chuchle –
komunikaþní propojení pĜes ýD ve Velké Chuchli, která je zanesena v platném územním plánu. Stávající
stav úrovĖového pĜejezdu je nevyhovující s ohledem na bezpeþnost vozidel i chodcĤ. V rámci
optimalizace trati dojde k nárĤstu poþtu vlakových spojení, do budoucna lze pĜedpokládat uzavĜení
pĜejezdu cca 50 minut ve špiþkové hodinČ, což vyvolá znaþné komplikace pro plynulost dopravy.
Propojení Velké a malé Chuchle je historicky pĜipraveno na nadjezd. Nesouhlas MČstské þásti Velká
Chuchle mČl být uplatnČn již v procesu poĜizování a schvalování územnČ plánovací dokumentace.
Preference varianty tunelu není v souladu s platným územním plánem. Nevýhodou podjezdu jsou
technické aspekty (hladina spodní vody, zaplavení v pĜípadČ povodnČ s následným þerpáním vody, vČtší
podélné sklony nároþnČjší na prostor, rozhledové pomČry...)
Stavba nadjezdu využívá stávající terén. Z hlediska posouzení krajinného rázu a zásahu do území vydaly
závazná stanoviska a vyjádĜení pĜíslušné správní orgány na úseku ochrany veĜejných zájmĤ (doloženo
kladné stanovisko odboru ochrany prostĜedí magistrátu hl. m. Prahy).
[13] Zastupitelstvo MČstské þásti dlouhodobČ usiluje o realizaci varianty podjezdu (dĜíve nazývané
varianty E TUNEL), jak je patrné z pĜiloženého zápisu z jednání zastupitelstva MČstská þásti ze dne
24.02.2014, kdy bylo pĜijato toto usnesení:
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„ZMý, na základČ doporuþení výboru dopravy bezpeþnosti ze dne 3.2.2014, doporuþení výboru
stavebního a územního plánu ze dne 19.2.2014, prĤbČhu jednání s majiteli dotþených nemovitostí ve
dnech 22.1 a 28.1.2014, prĤbČhu jednání s pĜítomnými þleny ZMý dne 10.2.2014, prĤbČhu veĜejné
schĤze dne 12.2.2014 a výsledku ankety, schvaluje k další projektové pĜípravČ a k realizaci
mimoúrovĖového kĜížení ulice Starochuchelská s tratí ýD „variantu E TUNEL“ za pĜedpokladu dodržení
v pĜíloze uvedených podmínek. MaximálnČ do 60 dnĤ bude ZMý vyhlášeno místní referendum na téma
podpory varianty E.“
[14] Toto usnesení MČstské þásti pak bylo aktualizováno pĜi zasedání zastupitelstva dne 25.03.2019.
PĤvodní varianta „E TUNEL“ je pĜitom stejného významu jako souþasná varianta podjezd a MČstská
þást na této variantČ doposud trvá. Zápis ze zasedání zastupitelstva MČstská þásti Praha-Velká Chuchle
ze dne 25.03.2019 ke dni tohoto podání není ještČ k dispozici, avšak bude dodán. PĜípadné
nerespektování tohoto stanoviska MČstské þásti by muselo být považováno za neakceptovatelný zásah do
práva na samosprávu MČstské þásti, jak je již popsáno výše.
k odst. [14]
- Dne 22. 11. 2017 Zaslala Mý prostĜednictvím starosty Mý vyjádĜení 1766/332/2017, kde k pĜedložené
projektové dokumentaci silniþního nadjezdu nemá Mý Velká Chuchle námitek.
[15] UmístČní stavby by bylo za tČchto okolností souþasnČ ve zjevném rozporu s § 20 odst. 1 naĜízení þ.
10/2016 Sb. hl. m. Prahy, pražskými stavebními pĜedpisy (dále jen „PSP“), podle kterého platí, že pĜi
umisĢování staveb musí být pĜihlédnuto k charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k veĜejným
prostranstvím, pĤdorysným rozmČrĤm okolních staveb a jejich výšce. PĜedložená dokumentace se otázce
souladu s tímto ustanovením vČnuje jen povšechnČ, bez skuteþného zhodnocení vazeb na charakter území.
k odst. [15]
- Tvrzení úþastníka, že „umístČní stavby by bylo za tČchto okolností souþasnČ ve zjevném rozporu s § 20
odst. 1 naĜízení þ. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, pražskými stavebními pĜedpisy“ je nepodložené a jde o
subjektivní hodnocení.
- K charakteru území bylo pĜihlédnuto. Nová komunikace maximálnČ využila pro své stoupání z centra
Mý podél trati stávající stoupající konfiguraci terénu. Komunikace byla maximálnČ pĜimknuta k trati, aby
se maximalizovala vzdálenost od obytných budov. Pro konstrukci nadjezdu byla zvolena konstrukce z
pĜedpjatého betonu, která umožĖuje co nejsubtilnČjší návrh. Problematické bude vždy klesání
komunikace na východní stranČ trati, které je však dané potĜebnou výškou nadjezdu nad tratí a stávající
stavební pĜipravenosti ulice Mezichuchelská na napojení komunikace z nadjezdu – Stávající podoba ulice
Mezichuchelská již pĜedpokládá Ĝešení silniþním nadjezdem.
- Tvrzení úþastníka, že „PĜedložená dokumentace se otázce souladu s tímto ustanovením vČnuje jen
povšechnČ, bez skuteþného zhodnocení vazeb na charakter území“ je nepodložené. Vazby na charakter
území jsou popsány dostateþnČ.
[16] Pro vlastníky okolních nemovitostí se jedná taktéž o zásah do jejich vlastnických a dalších práv, když
takto mohutná dopravní stavba se má nacházet v bezprostĜední blízkosti jejich nemovitostí, což bude
velice pravdČpodobnČ pĜedstavovat snížení kvality bydlení a ruku v ruce s tím také snížení hodnoty jejich
nemovitostí. Celý zámČr nevratnČ zmČní krajinný ráz a dosavadní charakter celého okolí. Další zásah pak
pĜedstavuje nutná výstavba protihlukových stČn, která rovnČž pĜedstavuje významný zásah do dosavadní
urbanistické struktury, kterou trvalé zcela naruší a zmČní, zejména z estetického hlediska. Dle judikatury
Nejvyššího správního soudu (napĜ. dle rozsudku Nejvyššího správního soudu þj. 8 As 27/2012–113) náleží
mezi jednotlivé þinitele ovlivĖující pohodu bydlení (kvalitu prostĜedí) také podstatné snížení odstupové
vzdálenosti mezi budovami, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, a tedy i míra oslunČní a osvČtlení
bytu a narušení soukromí, protože i tyto složky se na pohodČ bydlení podílejí. MČstská þást má za to, že
stavba nadjezdu by bezprostĜednČ ovlivnila pohodu bydlení jejích obyvatel, kdy daná stavba dopravní
infrastruktury s mizivými architektonickými hodnotami by pĜedstavovala urþující, a pĜitom cizorodý prvek
v intravilánu MČstské þásti, který by pĜevyšoval svou výškou stávající obytné rodinné domy.
k odst. [16]
- Každá stavba pĜedstavuje zásah do svého okolí, a to již ze své podstaty, stejnČ jako tomu bylo již
napĜíklad pĜi výstavbČ komunikace Mezichuchelská, která poþítá se zapojením nadjezdu. Varianta
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podjezdu je pĜíznivČjší pro vlastníky nemovitostí v ulici StarolázeĖská þ. 9 až 17, od kterých se stavba
oddaluje. Naopak se ale stavba podjezdu pĜibližuje k jiným nemovitostem v ulici U Skály.
- Pokud jde o protihlukové stČny, tak s navrhovaným nadjezdem souvisí jen stČna v ulici Nad Drahou,
která má však charakter zdČného plotu s transparentními výplnČmi. Tato stČna tedy chrání obyvatele
sousedních nemovitostí, ale pĜitom zásadním zpĤsobem nenarušuje výhled, oslunČní þi osvČtlení bytu.
Druhá protihluková stČna související s nadjezdem je ve skuteþnosti pouze úprava stávající stČny v ulici
Mezichuchelská v místČ napojení nadjezdu do pĜipravené kĜižovatky. Vzhledem k dnešní masivní a
dlouhé protihlukové stČnČ v ulici Mezichuchelská výšky cca 4,5 metru a délky cca 380 metrĤ lze
konstatovat, že protihlukové stČny charakter území zásadním zpĤsobem nemČní.
[17] Stavba nadjezdu se kromČ toho nachází v ochranném pásmu pĜírodní památky Nad ZávodištČm a
dále v blízkosti pĜírodní rezervace Chuchelský háj (evropsky významná lokalita). MČstská þást nepovažuje
za adekvátní, aby v blízkosti pouhých desítek metrĤ od tČchto chránČných oblastí byla vystavČna
nadúrovĖová dopravní stavba navrhovaného rozsahu.
k odst. [17]
- Navrhovaný nadjezd nezasahuje do pĜírodní památky Nad ZávodištČm ani do pĜírodní rezervace
Chuchelský háj. Dále zámČr nezasahuje ani do ochranného pásma pĜírodní rezervace Chuchelský háj. Do
ochranného pásma pĜírodní památky Nad závodištČm zasahuje pouze napojení nové komunikace na
Starochuchelskou a podchod pod železniþní tratí, tyto þásti stavby však do ochranného území zasahují
stejným zpĤsobem i ve variantČ podjezd.
- ObČ varianty jsou tak z hlediska zásahu do pĜírodní památky Nad ZávodištČm a do pĜírodní rezervace
Chuchelský háj, vþetnČ jejich ochranných pásem, stejné.
- Varianta podjezd v ochranném pásmu pĜírodní památky Nad ZávodištČm vyvolává zábor cca 1600 m2,
varianta nadjezd je v tomto ohledu „šetrnČjší“, se záborem 950 m2. Z pohledu vlivu na ochranné pásmo
této pĜírodní památky je tedy jednoznaþnČ vhodnČjší výstavba nadjezdu.
[18] Dle ust. § 12 odst. 1 zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny (dále jen „zákon o ochranČ
pĜírody“) je stanoveno, že: „Krajinný ráz, kterým je zejména pĜírodní, kulturní a historická
charakteristika urþitého místa þi oblasti, je chránČn pĜed þinností snižující jeho estetickou a pĜírodní
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisĢování a povolování staveb, mohou být provádČny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvkĤ, zvláštČ chránČných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické mČĜítko a vztahy v krajinČ.“ Výstavbou navrhovaného nadjezdu by byl
estetická hodnota jeho okolí nenávratnČ narušena. Výstavbou nadjezdu by byly taktéž znehodnoceny
výhledy z Ĝady míst MČstské þásti na pĜírodní památku Chuchelský háj, tvoĜenou malebnými zalesnČnými
svahy s kostelem sv. Jana Nepomuckého a taktéž na pĜírodní památku Nad ZávodištČm, které budou
pĜekryty výhledem na nadúrovĖovou vozovku.
k odst. [18]
- K pĜedloženému zámČru byl vydán souhlas k povolení stavby, a to Odborem ochrany prostĜedí MHMP
jako vČcnČ pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písmene j) zákona þ.
114/1992 Sb.
- Uvedený odbor návrh z hlediska vlivu na krajinný ráz posoudil a konstatoval, že „kvalita prostĜedí
nemĤže být zámČrem podstatnČ ovlivnČna a krajinný ráz zmČnČn þi snížen, jelikož uvažovaný zámČr bude
bČžnou souþástí stávající krajinné matrice, harmonické mČĜítko a vztahy v krajinČ zĤstanou zachovány.“
- Morfologie terénu je výraznČ ovlivnČna nivou Ĝeky Berounky, železniþní traĢ je lokalizována na patČ
úboþí terénu, jež se nad nivou zdvihá pĜes sto výškových metrĤ. ýást Velké Chuchle leží v údolí Vrutice.
Budoucí nadjezd þi podjezd jsou navrženy na kontaktu nivy Berounky s tímto údolím. Okolí je rozmanité,
stĜídá se vilová zástavba chránČná nepĜíliš vzhlednou a vysokou protihlukovou stČnou na ochranu pĜed
hlukem ze silniþní komunikace v ul. Mezichuchelská, plochy zahradnictví, rozvojové plochy a na
opaþnou stranu k Berounu pak dostihové závodištČ. Estetická hodnota území je tak již v souþasnosti
pomČrnČ významným zpĤsobem narušena. Existencí nadjezdu bude þásteþnČ znehodnocen vizuální
pohled od dnešního železniþního pĜejezdu ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Vzhledem k výše uvedeným
skuteþnostem však negativní vliv silniþního nadjezdu nebude pĜíliš veliký.
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[19] Výstavba nadjezdu by znamenala výrazný úbytek zelenČ, kdy dle dodané projektové dokumentace má
být pokáceno celkem 159 ks stromĤ a dále plocha 1865 m2 keĜových porostĤ. Náhradní výsadba pĜitom
není údajnČ realizovatelná. Dle MČstské þásti se jedná o neadekvátní zásah, který bude mít negativní
ekologický a estetický vliv na území MČstské þást. MČstská þást nepovažuje za adekvátní provádČt kácení
dĜevin v takovém rozsahu, když lze požadovanou mimoúrovĖovou kĜižovatku provést i v jiné variantČ,
která bude pro další rozvoj území MČstské þásti pĜínosnČjší, nezasáhne tak hluboce do okolní zelenČ,
pĜípadnČ bude možné realizovat náhradní výsadbu, což ve variantČ nadjezdu není možné. PĜedložená
dokumentace také potvrzuje, že uvedená likvidace zelenČ bude mít zásadnČ negativní dopad na místní
faunu. I takový zásah MČstská þást nepovažuje za adekvátní, pokud lze daný zámČr provést i ve variantČ
podjezd, která nezatíží tak silnČ místní faunu a flóru a nebude mít i jinak tak zásadní dopady na území
obce.
k odst. [19]
- ZámČr nadjezdu vyžaduje odstranČní zelenČ. K tomu je však tĜeba dodat, že vČtšina odstraĖované zelenČ
je na západní stranČ trati a je nutné její odstranČní i pro variantu podjezdu.
- Náhradní výsadba je možná na vhodných lokalitách na základČ dohody s Mý, a to jako souþást a na
náklady pĜedkládané stavby.
- Z hlediska kácení mimolesní zelenČ je varianta podjezd skuteþnČ z þásti šetrnČjší než varianta nadjezd.
(Nadjezd: 1865 m2 keĜĤ, stromy: 159 ks, pouze 19 ks stromĤ má obvod vČtší než 80 cm a je zde nutno
Ĝešit povolení ke kácení. Podjezd: 1110 m2 keĜĤ, stromy: 105 ks, pouze 14 ks stromĤ má obvod vČtší než
80 cm a je zde rovnČž nutno Ĝešit povolení ke kácení). Náhradní výsadba pro variantu podjezd i nadjezd je
však principiálnČ totožná. V Ĝešené lokalitČ není nová výsadba navrhována, a to z dĤvodu existence sítí,
zachování rozhledových pomČrĤ, ale i ochrany trakþního vedení železniþní trati. Je však možné vysazení
adekvátní množství zelenČ na vhodných místech v katastru obce, þímž by došlo k odpovídající
kompenzaci ekologické újmy. Navíc vliv na floru i faunu bude v mČĜítku obce jak pro variantu podjezd,
tak i pro nadjezd prakticky totožný a bude se reálnČ blížit nule – jedná se o lokalitu v intravilánu mČsta,
kde provedené prĤzkumy zjistily jen velmi malý poþet rostlinných a živoþišných druhĤ.
[20] KromČ zĜejmého rozporu s § 20 PSP, neodpovídá zámČr ani cílĤm a úkolĤm územního plánování dle
§§ 18 a 19 StavZ. Povolením umístČní zámČru by nešlo zejména o odpovídající koordinaci veĜejných i
soukromých zámČrĤ zmČn v území, výstavby a jiných þinností ovlivĖujících rozvoj území, ani o ochranu,
rozvoj pĜírodních, kulturních a civilizaþních hodnot území, vþetnČ urbanistického a architektonického
dČdictví (došlo-li snad závazné stanovisko podle § 96b StavZ k jinému závČru, jde o závazné stanovisko
nezákonné). ZámČr není v souladu s kritérii uvedenými v § 90 odst. 1 písm. a) StavZ. Nejsou proto
splnČny podmínky pro vydání územního rozhodnutí.
k odst. [20]
- Tvrzení úþastníka, že „Povolením umístČní zámČru by nešlo zejména o odpovídající koordinaci
veĜejných i soukromých zámČrĤ zmČn v území, výstavby a jiných þinností ovlivĖujících rozvoj území, ani
o ochranu, rozvoj pĜírodních, kulturních a civilizaþních hodnot území, vþetnČ urbanistického a
architektonického dČdictví.“ je nepodložené a subjektivní. Byly koordinovány veĜejné zájmy (zájem
odstranČní nevyhovujícího železniþního pĜejezdu) i soukromé (návrh v prostoru bez zástavby bez demolic
a s minimálními dopady na okolní nemovitosti, ochrana obyvatel pĜed hlukem a vibracemi). Byly brány v
úvahu i pĜírodní, kulturní a civilizaþní hodnoty území, viz þást dokumentace B.3.1 Vliv stavby na životní
prostĜedí.
- Dle sdČlení ÚĜadu mČstské þásti Praha 16, odboru výstavby, dopravy a životního prostĜedí (þ.j.
021489/OVDŽP ze dne 31.10.2017), je pĜedložený zámČr v souladu se zámČry územního plánování v
dotþeném území.
- Tvrzení úþastníka, že zámČr není v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provádČcích pĜedpisĤ,
je nepodložené.
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána 30.11.2017. V prĤbČhu Ĝízení došlo formou opatĜení
obecné povahy þ. 55/2018 s úþinností od 12.10.2018 ke zmČnČ územního plánu schválenou zmČnou
Z2832.
Jelikož se Ĝízení posuzuje podle právní úpravy stavebního zákona ve znČní do 31.12.2017 stavební úĜad
nevyžadoval po stavebníkovi doplnČní závazného stanoviska orgánu územního plánování a sám posoudil
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zámČr v souladu s požadavky zmČny Z2832. K Ĝízení je doloženo souhlasné vyjádĜení Magistrátu hl. m.
Prahy Odboru územního rozvoje sp. zn. S-MHMP 1626820/2017 þ.j. MHMP 1640944/2017 ze dne
23.10.2017, ve kterém je zámČr souhlasnČ posouzen z hlediska Zásad územního rozvoje a dĤležitosti
veĜejnČ prospČšné stavby.
[21] ZámČr není ani v souladu s § 16 odst. 6 PSP, podle kterého platí, že vedení a parametry dopravní a
technické infrastruktury musí být v souladu se standardem veĜejných prostranství a podmínkami
uspoĜádání a využití území, jehož jsou souþástí. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že se má technická
infrastruktura zásadnČ pĜizpĤsobovat charakteru veĜejných prostranství, kterou jsou klíþovým prvkem pro
vytváĜení mČstské struktury. Jak vyplývá již z výše uvedeného, zámČr, pro který má být územní rozhodnutí
vydáno, by však negativnČ charakter veĜejných prostranství v pĤvodním jádru Velké Chuchle naopak
nepĜimČĜenČ narušoval (a to zejména svou mohutností, pramalou architektonickou hodnotou, a blízkým
umístČním u obytné zástavby). Zatímco by MČstská þást Velká Chuchle by podobnČ jako jiné mČstské þásti
hl. m. Prahy, potĜebovala spíše dále postupnČ rehabilitovat svá veĜejná prostranství, pĜedložený zámČr
stávající kvality veĜejných prostranství bude naopak rozbíjet. V souvislosti s aplikací § 16 odst. 6 PSP
upozorĖujeme také na to, že požadovaná stavba nerespektuje ani doporuþení obsažená v Manuálu tvorby
veĜejných prostranství hlavního mČsta Prahy, Institut plánování a rozvoje hlavního mČsta Prahy,
KanceláĜ veĜejného prostoru, Praha 2014. Tento dokument souþasnČ MČstská þást navrhuje zaĜadit mezi
podklady pro vydání rozhodnutí. K tomu MČstská þást upozorĖuje zejm. na str. 179 uvedeného manuálu,
kde se mimo jiné uvádí: „Funkþní a technické požadavky a nároky na proveditelnost sítí technické a
dopravní infrastruktury z hlediska funkþních a normových požadavkĤ je nutné koordinovat se základní
rolí veĜejného prostoru jako pobytového místa (…) Technická a dopravní infrastruktura by se ve
vizuálním a dalším smyslovém vnímání prostoru mČla uplatĖovat co nejménČ, nemČla by být dominantní a
zejména by nemČla negativnČ determinovat celkové prostorové Ĝešení místa. Každý nadzemní prvek
infrastruktury je tĜeba vnímat jako element spoluvytváĜející celkovou architektonickou kvalitu místa, jeho
umísĢování a designu je nutné vČnovat odpovídající odbornou péþi. Design prvkĤ infrastruktury by mČl
korespondovat s celkovým charakterem veĜejného prostranství. V pĜípadČ nadzemních prvkĤ
infrastruktury vždy platí z hlediska kvantity, velikosti a výraznosti pravidlo „þím ménČ, tím lépe“.
Nahodilé a nekoncepþní Ĝešení bez kontextu je ve veĜejném prostoru mČsta nepĜípustné.“ PĜedložený
zámČr dle názoru MČstské þásti tČmto požadavkĤm se shora uvedených dĤvodĤ neodpovídá.
k odst. [21]
- Tvrzení úþastníka, že zámČr není v souladu s §16 odst. 6 PSP je nepodložené, stejnČ jako zmínka o
„pramalé architektonické dohodČ“, kdy jde o subjektivní hodnocení úþastníka.
- ZámČr se pĜizpĤsobuje veĜejnému prostranství v tom, že v první þásti západnČ od železniþní trati
využívá prostor komunikace Nad Drahou. Výjimkou je prostor pozemku þ. 99, kudy je však komunikace
trasována na základČ požadavku Mý, a to v obou variantách). Na východní stranČ železniþní trati je
respektována již dokonþená kĜižovatka v ulici Mezichuchelská, která s napojením nadjezdu poþítala.
- Rehabilitován bude veĜejný prostor dnešního železniþního pĜejezdu, který je jak pro silniþní vozidla, tak
pro chodce dnes nekomfortní (þasté uzavĜení železniþního pĜejezdu, tČsná návaznost kĜižovatky na
pĜejezd s potencionálními nebezpeþnými kolizemi, pĜecházení chodcĤ šikmo pĜes pĜejezd apod.). Bude
zĜízena bezpeþná možnost pĜekonávání železniþní trati, a to mimoúrovĖovým kĜížením, které pĜipouští i
PSP. Bude zjednodušena navazující kĜižovatka, celý prostor bude bezpeþnČjší a pĜehlednČji použitelný.
- Navržené Ĝešení bylo koordinováno se základní rolí veĜejného prostoru. Dnes prostor ulice Nad Drahou
tvoĜí komunikace a chodník plus pĜístupy k nemovitostem. Toto pĜedkládaný zámČr zachovává. Posun
veĜejného prostoru do pozemku þ. 99 (zahrada) je navržena na základČ požadavku Mý a je shodný v obou
variantách. Na východní stranČ trati je veĜejný prostor využíván ke sportu (hĜištČ – není zámČrem
dotþeno) a dále jde o nezastavČnou plochu, která ale se zámČrem napojení nadjezdu na pĜipravenou
kĜižovatku na ulici Mezichuchelská poþítá. ZámČr nadjezdu je zakreslen i v platné územnČ plánovací
dokumentaci.
- Nadzemnímu prvku byla vČnována náležitá péþe. Byl navržen jako maximálnČ subtilní a v nejnižší
možné výšce nad železniþní tratí, danou bezpeþnostními odstupy o živého trakþního vedení. Pro zámČr
byly zpracovány vizualizace z obou stran Mezichuchelské, aby bylo možno vnímání stavby posoudit.
- ZámČr není nekoncepþní a nahodilý, naopak je jeho podoba dána platným územním plánem, koordinací
se stavbou optimalizace trati i již realizovanou stavební pĜipraveností v podobČ kĜižovatky v ulici
Mezichuchelská.

ý.j. 021199/19/OVDŽP

str. 38

[22] Rozpor s tČmito požadavky vynikne ještČ více, když se uváží, že pro mimoúrovĖové Ĝešení pĜejezdu
tratČ existuje z hlediska zájmu na ochranČ a rozvoji veĜejných prostranství citlivČjší varianta podjedu.
k odst. [22]
- S variantou podjezdu nesouhlasí silniþní správní úĜad, Policie ýR a Technická správa komunikací.
ZároveĖ varianta podjezdu obtížnČ zajistí spojení obou þástí Velké Chuchle v pĜípadČ zatopení podjezdu
(porucha þerpání, povodnČ), neboĢ mimoúrovĖové kĜížení bude v každé variantČ jediným možným
spojením obou þástí tratČ.
[23] Dále MČstská þást namítá, že i kvĤli chybČjícím podkladĤm nelze požadované územní rozhodnutí
vydat. PĜedložený zámČr, pro který je žádáno vydání územního rozhodnutí, je nedílnou souþástí zámČru
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo)“ (dále jen „ZámČr“). Tento zámČr
podléhal a stále podléhá minimálnČ zjišĢovacímu Ĝízení ve smyslu zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivĤ na životní prostĜedí (dále jen „ZPV“). Pro ZámČr byl jako pro zámČr s kódem MZP383 dle
informaþního portálu Cenia vydán závČr zjišĢovacího Ĝízení Ministerstva životního prostĜedí ze dne 10. 7.
2012 þ.j. 44429/ENV/12, jelikož se jednalo o zámČr naplĖující dikci bodu 9.2 kategorie II pĜílohy þ. 1
(„Novostavby (zámČry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železniþních
drah; novostavby nebo rekonstrukce železniþních a intermodálních zaĜízení a pĜekladišĢ“), a to jako
zmČna zámČru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) ZPV. I po novelách ZPV by takový zámČr mČl podléhat
pĜinejmenším zjišĢovacímu Ĝízení jako zámČr podle bodu 45 kategorie II pĜílohy þ. 1 ZPV, a to rovnČž
jako zmČna zámČru ve smyslu aktuálního § 4 odst. 1 písm. c) ZPV. EventuálnČ též dle § 4 odst. 1 písm b)
ZPV jako zmČna zámČru dle bodu 44 kategorie I pĜílohy þ. 1 ZPV. Z uvedeného tedy vyplývá, že by pro
ZámČr i za souþasného právního stavu mČl existovat alespoĖ procesnČ relevantní závČr zjišĢovacího
Ĝízení.
k odst. [23]
- Stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo), varianta nadjezd“ a
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“ jsou dvČ samostatné stavby, které budou
realizovány samostatnČ.
[24] Takovým závČrem zjišĢovacího Ĝízení nemĤže být závČr zjišĢovacího Ĝízení Ministerstva životního
prostĜedí ze dne 10. 7. 2012 þ.j. 44429/ENV/12. K nČmu nelze pĜi aktuální procesní úpravČ pĜihlížet.
Tento procesní úkon neodpovídá již jen svou formou požadavkĤm ZPV ve znČní úþinném od 1. 4. 2015 po
novele provedené zákonem þ. 39/2015 Sb., který vyžaduje u závČrĤ zjišĢovacího Ĝízení, podle kterých
zámČr nepodléhá posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, oproti dĜívČjší úpravČ kvalitativnČ vyšší formu
správního rozhodnutí. ZávČr zjišĢovacího Ĝízení je procesním úkonem. MČla by se na nČj proto aplikovat
procesní úprava úþinná v dobČ rozhodování správního orgánu. PĜimČĜenČ zde lze odkázat napĜ. na
závČry rozsudku Nejvyššího správního soudu þ. j. 10 As 250/2015 – 92 ze dne 6. 6. 2016. V posuzovaném
pĜípadČ Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že pokud novelizované znČní procesního pĜedpisu mČnící
pĜedpis, z nČhož vycházel stavební úĜad, neobsahuje intertemporální pravidla, pak odvolací správní
orgán rozhoduje podle nové procesní úpravy, úþinné v dobČ jeho rozhodování. Není dĤvod se
nedomnívat, že tím spíše by podle nové procesní úpravy mČl postupovat i prvostupĖový správní orgán.
MinimálnČ bez závČru zjišĢovacího Ĝízení, které by odpovídalo aktuální právní úpravČ, nemĤže být
požadované územní rozhodnutí vydáno.
[25] Nejde pĜitom o formalistický a samoúþelný požadavek. Zavedení formy rozhodnutí u závČrĤ
zjišĢovacího Ĝízení podle § 7 odst. 3 ZPV, mČlo za cíl zajistit lepší procesní záruky dotþeným osobám v
pĜípadech, kdy zjišĢovací Ĝízení uzavírá cestu plnému posouzení vlivĤ zámČrĤ na životní prostĜedí.
MČstská þást je pĜitom pĜesvČdþena, že v daném pĜípadČ mČlo probČhnout posouzení vlivĤ ZámČru na
životní prostĜedí podle ZPV vþetnČ Ĝádného a komplexního posouzení kumulativních vlivĤ s dalšími
zámČry v území, neboĢ jde o rozsáhlý zámČr, který pĜispívá další zátČží do již velmi zatíženého obydleného
území.
[26] Sedm let starý závČr zjišĢovacího Ĝízení Ministerstva životního prostĜedí ze dne 10. 7. 2012 þ.j.
44429/ENV/12 a oznámení ZámČru navíc nemohly ani ĜádnČ zohlednit zmČny, ke kterým v území mezitím
došlo (rozsáhlá zástavba nejen ve Velké Chuchli, nárĤst dopravy a s tím související zátČž apod.). ZávČr
zjišĢovacího Ĝízení Ministerstva životního prostĜedí ze dne 10. 7. 2012 þ.j. 44429/ENV/12 je proto
považovat i vČcnČ za zastaralý.
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k odst. [23 - 26]
ABSENCE PROCESNċ RELEVANTNÍHO ZÁVċRU ZJIŠġOVACÍHO ěÍZENÍ PRODANÝ ZÁMċR,
RESP. NEPROVEDENÍPOSOUZENÍ VLIVģ NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
- Z pohledu procesu EIA je nutno brát zámČry „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice
(mimo), varianta nadjezd“ a „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“ jako dva
zcela samostatné a nesouvisející zámČry.
- PĜíprava obou zámČrĤ probíhá zcela nezávisle a žádný z nich není podmínČn tím druhým. PĜípadná
realizace nadjezdu ani podjezdu nezasahují do technického Ĝešení zámČru „Optimalizace trati Praha
Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“, pro který byl vydán závČr zjišĢovacího Ĝízení Ministerstva
životního prostĜedí ze dne 10. 7. 2012 þ.j. 44429/ENV/12. Proto ani nelze považovat zámČr
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo), varianta nadjezd“ za zmČnu zámČru
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“, která by musela být posouzena z
hlediska vlivĤ na životní prostĜedí.
- V této souvislosti dále uvádíme, že v aktuálním znČní zákona þ. 100/2001 Sb. o posuzování vlivĤ na ŽP
úþinném od 1. 11. 2017 (zákon þ. 326/2017 Sb., kterým se mČní zákon þ. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivĤ na životní prostĜedí a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ) zámČr „Optimalizace trati Praha
Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo), varianta nadjezd“ jako takový nepodléhá tomuto zákonu. Navržená
silniþní komunikace nenaplĖuje podmínky uvedené v bodČ 49 pĜílohy þ. 1 zákona - Silnice všech tĜíd a
místní komunikace I. a II. tĜídy o ménČ než þtyĜech jízdních pruzích od stanovené délky (a = 2 km);
ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
pĜedpokládané pro novostavby a roþního prĤmČru denních intenzit pro stávající stavby (b = 1 000 voz/24
hod). Pokud by mČl zámČr podléhat zákonu þ. 100/2001 Sb., musely by být obČ limitní hodnoty splnČny
souþasnČ.
- ZámČr nepodléhá procesu EIA ani z titulu podlimitního zámČru, který dosáhne alespoĖ 25% pĜíslušné
limitní hodnoty a souþasnČ je situován ve zvláštČ chránČném území nebo jeho ochranném pásmu. Aþkoli
se jižní okraj zámČru nachází v ochranném pásmu pĜírodní památky Nad závodištČm, jeho délka
nedosahuje 25 % limitní hodnoty.
Pozn.: Výše uvedené skuteþnosti byly konzultovány pĜíslušným úĜadem z pohledu procesu EIA Magistrátem hlavního mČsta Prahy bČhem jednání dne 26. 10. 2017.
- V této souvislosti lze uvést, že oznámení zámČru dle pĜílohy þ. 3 zákona þ. 100/2001 Sb. „Optimalizace
trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“ z roku 2012 již s výstavbou nadjezdu poþítalo a již
tehdy byla Ĝešena koordinace obou staveb.
- Nelze souhlasit rovnČž se zpochybĖováním platnosti výše uvedeného závČru zjišĢovacího Ĝízení.
Naposledy jeho platnost potvrdil Magistrát hlavního mČsta Prahy ve vyjádĜení vydaném 12. 12. 2018 pod
þ. j. MHMP 1984313/2018 (doloženo ve spise). V závČru dokumentu je uvedeno: ZávČr zjišĢovacího
Ĝízení vydaný Ministerstvem životního prostĜedí þ. j. 44429/ENV/12 ze dne 10. 7. 2012 k zámČru
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo) je pro aktuální podobu zámČru dle
projektové dokumentace stále platný a využitelný.
Ve znČní zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na ŽP platném do 31.10.2017 daný zámČr spadal
dle pĜílohy þ. 1 do kategorie II. (zámČry vyžadující zjišĢovací Ĝízení), konkrétnČ pod bod 9.1 Novostavby,
rozšiĜování a pĜeložky silnic všech tĜíd a místních komunikací I. a II. TĜídy (zámČry neuvedené
v kategorii I). Ve smyslu § 22 písm. a) zajištoval posuzování orgán kraje, v daném pĜípadČ Magistrát hl.
m. Prahy.
V novelizovaném znČní zákona þ. 100/2001 Sb. Úþinném od 1.11.2017 (zákon þ. 326/2017 Sb., kterým se
mČní zákon þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ) již zámČr obdobného rozsahu nepodléhá zákonu þ. 100/2001 Sb. v platném znČní.
Pozn. ZámČr by podléhal zákonu þ. 100/2001 Sb., pokud by bylo splnČno následující – „Silnice všech tĜíd
a místní komunikace I. a II. TĜídy o ménČ než þtyĜech jízdních pruzích od stanovené délky (2 km); ostatní
pozemní komunikace od stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
pĜedpokládané pro novostavby a roþního prĤmČru denních intenzit pro stávající stavby (1000 voz/24
hod)“. ZámČr optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo), varianta nadjezd toto
nesplĖuje. ZámČr by rovnČž podléhal zákonu þ. 100/2001 Sb., pokud by se jednalo o podlimitní zámČr,
který dosáhne alespoĖ 25 % pĜíslušné limitní hodnoty a souþasnČ se nacházel ve zvláštČ chránČném území
nebo jeho ochranném pásmu – ani toto není v daném pĜípadČ splnČno.
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[27] MČstská þást se dále vyjadĜuje k použití softwaru MEFA pĜi hodnocení vlivĤ na kvalitu ovzduší.

Oproti skuteþnému stavu model MEFA totiž nezohledĖuje skuteþnost, že zejména dieselová vozidla mají v
reálném provozu znatelnČ vČtší pĜíspČvek ke zneþištČní, než jejich výrobci deklarují (problematika tzv.
víceemisí NOx). Model doposud vychází z toho, že vozidla s dieselovým motorem v zásadČ plní normy
Euro, aþkoliv tomu tak zjevnČ není. NapĜ. i další aktuální mČĜení reálných emisí NOx z osobním
dieselových vozidel provádČného respektovanou organizací Deutsche Umwelthilfe v období záĜí 2017 bĜezen 2018 ukázalo, že dieselová osobní vozidla homologovaná pro nejnovČjší normy EURO 5 a EURO
6 v provozu hodnoty emisí NOx stanovené pro tyto normy výraznČ pĜekraþují, v nČkterých pĜípadech až
18x
(souhrn
výsledkĤ
mČĜení
je
dostupný
napĜ.
na
adrese
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Verkehr/dieselgate/EKI/180411
_Balkendiagramm_Wintermessungen_2017-2018.pdf ).
[28] I s ohledem na to, že dle odhadĤ pĜevážná þást jízd motorovými vozidly je u nás vykonána vozidly s
dieselovými motory, nemĤže mít model MEFA, který nereflektuje reálnou úroveĖ zneþišĢování a
presumuje, že vozidla plní emisní limity, žádnou vypovídací hodnotu pro zjištČní skuteþného stavu
zneþištČní ovzduší z dopravy. Pokud však nejsou v Ĝízení žádné dĤvČryhodné podklady o reálných
budoucích dopadech na životní prostĜedí vyvolaných dopravou, nelze mj. s ohledem na zásadu materiální
pravdy (§ 3 zákona þ. 500/2004 Sb., správního Ĝádu) a na zásadu nezatČžovat životní prostĜedí nad míru
únosného zatížení (§ 11 zákona þ. 17/1992 Sb.), zásadu pĜedbČžné opatrnosti (§ 13 zákona þ. 17/1992
Sb.) a ochranu lidského zdraví v tomto Ĝízení vydat pozitivní správní akt. PĜitom pĜíslušným k posouzení
zátČže z vyvolané dopravy je v takovýchto pĜípadech pĜedevším stavební úĜad v rámci územního Ĝízení.
[29] Vliv na kvalitu ovzduší by mČl být tedy pĜehodnocen a zpĜesnČn tak, aby odpovídal skuteþnosti.
k odst. [27] [28][29]
Zhoršení kvality ovzduší
- Ve vČci zpracování rozptylové studie nebyla pro stavbu nadjezdu ani podjezdu rozptylová studie
zpracovávána. Vycházeno bylo pĜitom ze skuteþnosti, že k posuzování vlivu stavby pozemní komunikace
na ovzduší prostĜednictvím rozptylové studie (jako podkladu pro stavební Ĝízení) se pĜistupuje až v
pĜípadČ, že se stavba nachází v zastavČném území obce a intenzita dopravního proudu þiní 15 tis.
vozidel/24 hod a více, a to v návrhovém období nejménČ 10 let. K umístČní takovéto stavby pak vydává
podle § 11 odst. (1) bod b) zák. 201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší závazné stanovisko MŽP ýR. V daném
pĜípadČ ani jedna z variant pĜedmČtné stavby nesplĖuje kritérium pro posuzování podle tohoto zákona.
Rozptylová studie byla proto zpracovávána pouze pro provoz recyklaþní základny umístČné v ŽST
Beroun. Ta bude navíc souþástí sousední stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice
(mimo)“ a nikoli nadjezdu ani podjezdu.
- K obecné námitce týkající se použití softwaru MEFA pĜi hodnocení vlivĤ na kvalitu ovzduší ŠŽDC
uvádí, že v dobČ zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „Optimalizace trati Praha
Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“ v roce 2016, resp. rozptylové studie, která je její souþástí, byla
použita metodika výpoþtu MEFA-13. Tato metodika byla a zĤstává platnou jako podklad pro výpoþet
emisí z automobilové dopravy.
- Vzhledem k tomu, že rozptylová studie Ĝešila pouze vlivy recyklaþní základny, byl v tomto pĜípadČ
model MEFA-13 použit pouze pro výpoþty emisí z nákladních vozidel, spojených s provozem základny.
Emise z osobních automobilĤ nebyly v rozptylové studii Ĝešeny. Jelikož námitka se týká rozporĤ
zjištČných u osobních automobilĤ s dieselovými motory, není pro danou rozptylovou studii nijak
relevantní.
• 2) Mgr. Robert Plicka, V Cibulkách 49, Praha 5
Úþastník Ĝízení má ve vlastnictví pozemek parc. þ. 991/603 k.ú. Velká Chuchle.
Text námitky uveden kurzívou zkrácenČ v bodech:
II. K postavení úþastníka Ĝízení
III. Rozpor s charakterem území
IV. Nesoulad s pražskými stavebními pĜedpisy a plánem udržitelné mobility prahy a okolí
V. Absence procesnČ relevantního závČru zjišĢovacího Ĝízení pro daný zámČr, resp. neprovedení po
souzení vlivĤ na životní prostĜedí
VI. Zhoršení kvality ovzduší
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- Pozemek úþastníka se nachází v lokalitČ obytného souboru Na HvČzdárnČ vzdáleného od místa zámČru
vzdušnou þarou 900 metrĤ. Z pozemku není zámČr viditelný. Nemovitosti úþastníka nebudou zámČrem
dotþeny.
- ZámČr zachová dopravní obslužnost pozemku od centra mČsta, a naopak ji zlepší, neboĢ pĜíjezd pĜes
nadjezd bude bezpochyby rychlejší, plynulejší a bezpeþnČjší než pĜes stávající železniþní pĜejezd (dlouhé
þekání).
Rozpor s charakterem území
- V námitce je tvrzeno, že varianta podjezdu je šetrnČjší Ĝešení z pohledu imisní zátČže z automobilové
dopravy. Toto tvrzení není niþím doloženo, naopak plynulejší dopravu a tím i nižší produkci emisí
umožní Ĝešení formou nadjezdu.
- Zasedání zastupitelstva Mý, které se konalo 24. 2. 2014, jednalo pouze na základČ zpracované technické
studie. Tato byla zpracována bez potĜebného geologického a hydrogeologického prĤzkumu, což je u
preferované varianty studie podjezdu (varianta E Tunel) s hloubkou pod hladinou podzemní vody
chybČjící klíþová informace. K tunelové variantČ ve studii vyjádĜila nesouhlas OS TSK Praha –
Jihozápad, což by byl budoucí správce podjezdu.
- Ve studii preferovaná varianta podjezdu (varianta E Tunel) byla dále navržena s gravitaþním
odvodnČním do vodoteþe Vrutice. Toto Ĝešení ale není realizovatelné, neboĢ do Vrutice lze gravitaþnČ
odvodnit pouze místa vjezdĤ do tunelu (v úrovni terénu), a to zĜejmČ ve studii uvažovanými pĜíþnými
odvodĖovacími prahy, k nimž ale vyjádĜilo nesouhlas už ve studii oddČlení dopravy Odboru výstavby,
dopravy a životního prostĜedí ÚMý Praha 16. Studie uvažovala se zastĜešením vjezdĤ do tunelĤ a na
základČ toho uvažovala pouze s jímkou pro mobilní þerpadlo pro vodu z dopravního provozu (napĜ. ve
formČ snČhu). Takový návrh neĜeší vĤbec povodĖové stavy a pĜívalové deštČ. Jde o jednu z nejvČtších
nevýhod tunelových variant, které však uvedená studie neĜešila. Provoz v preferované variantČ E Tunel
by byl ohrožen vČtšími dešti, kdy by provoz v podjezdu ohrožoval bezpeþnost a zpĤsobil by nutné
pĜerušení provozu do doby dovozu mobilního þerpadla a vyþerpání vody. Provoz v podjezdu by byl
ohrožen i pĜi povodĖových stavech, kdy by pak fakticky došlo k pĜerušení jediné spojnice mezi západní a
východní þástí Velké Chuchle.
- Z výše uvedených dĤvodĤ pĜistoupil stavebník Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace,
v další pĜípravČ ke zpracování technického Ĝešení obou variant (nadjezdu i podjezdu), a to na úrovni
dokumentace pro územní Ĝízení, vþetnČ potĜebných geotechnických a hydrogeologických prĤzkumĤ. ObČ
varianty tak byly zpracovány s relevantnČjšími podklady a ve vČtší podrobnosti než studie, na základČ
které se rozhodovalo Zastupitelstvo mČstské þásti 24. 2. 2014.
- ObČ varianty mimoúrovĖového kĜížení (nadjezd i podjezd) byly již v konceptu projednávány
s MČstskou þástí Praha Velká Chuchle (Mý) 26. 8. 2016. ZávČrem jednání bylo: „ZávČrem se pĜítomní
shodli na preferování NADJEZDU, jehož schvalovací Ĝízení a následná realizace mají mnohem lepší
pĜedpoklady pro zdárné dokonþení díla.“. Viz záznam z jednání.
- Další jednání s Mý probČhlo 14. 3. 2017. ěešení obou variant vþetnČ vizualizací bylo Mý zasláno v
pĜedstihu pĜed jednáním 1. 3. 2017 a obČ varianty byly se zástupci Mý projednány. Viz záznam z jednání.
- Na základČ požadavku Mý byly znovu obČ varianty projednány i s veĜejností, a to na veĜejném jednání s
obyvateli dne 5. 4. 2017. V pĜedstihu pĜed tímto jednáním byly podklady k obČma variantám vþetnČ
vizualizací zaslány 17. 3. 2017 na Mý k jejich uveĜejnČní na webových stránkách Mý.
- Dne 7. 4. 2017 byla elektronickou poštou Mý požádána o své vyjádĜení k obČma variantám
mimoúrovĖového kĜížení. Po urgenci byla žádost znovu zaslána 7. 6. 2017. PĜílohou žádosti byly k
obČma variantám PrĤvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Koordinaþní situace a vizualizace.
- Dne 22. 11. 2017 Zaslala Mý prostĜednictvím starosty Mý vyjádĜení 1766/332/2017, kde k pĜedložené
projektové dokumentaci silniþního nadjezdu nemá Mý Velká Chuchle námitek.
- Z uvedeného vyplývá, že obČ varianty mimoúrovĖového kĜížení byly s Mý ĜádnČ a dlouhodobČ (cca 2,5
roku) projednávány a že Mý mČla dlouhodobČ k dispozici podobu obou návrhu vþetnČ vizualizací. StejnČ
tak byly uvedené návrhy k dispozici obþanĤm Mý, a to vþetnČ veĜejné prezentace obou návrhĤ.
- Tvrzení, že navržené Ĝešení je ve zjevném rozporu s pražskými stavebními pĜedpisy je nepodložené.
- Tvrzení, že kostel Svatého Jana Nepomuckého bude ve výhledu pĜekryt, je nepodložený. Naopak þást
dokumentace C.4 prokazuje opak:
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- I varianta podjezdu vyžaduje kácení zelenČ, a to 105 ks stromĤ a 1110 m2 keĜĤ. Problematika náhradní
výsadby je obdobná jako pro variantu nadjezd, tak i variantu podjezd. Náhradní výsadba je možná až do
rozsahu kácených stromĤ, ale obecnČ se pĜímo v lokalitČ stavby provést v takovém rozsahu nedá, u
varianty podjezd je situace ještČ horší. Náhradní výsadba se tak zpravidla provádí dle požadavkĤ
samosprávy na jejích pozemcích. V tomto ohledu tedy není mezi obČma variantami rozdíl.
Nesoulad s Pražskými stavebními pĜedpisy
- NejcennČjším veĜejným prostorem v centru Mý ovlivnČným stavbou je dnes plocha mezi ulicí
Starochuchelská a potokem Vrutice (zeleĖ, laviþky, vodoteþ) a dále pozemek þ. 99. PĤvodní Ĝešení
nového vedení komunikace na nadjezd maximálnČ tyto plochy respektovalo a snažilo se jejich dotþení
minimalizovat. V další pĜípravČ ale MČstská þást vznesla požadavek na posun trasy komunikace blíže
k dnešnímu železniþnímu pĜejezdu, þímž byl tento veĜejný prostor zasažen. Zásah do tohoto veĜejného
prostoru je ale identický pro obČ varianty Ĝešení.
- Naopak dojde ke zklidnČní veĜejného prostoru u kĜižovatky Mezichuchelská / Dostihová, neboĢ zde
dojde k poklesu dopravy, zmizí zde dlouhé stání pĜed uzavĜeným železniþním pĜejezdem i problematické
pĜecházení ulice Radotínské. Toto je opČt identické pro obČ varianty Ĝešení.
- Varianta nadjezd dále zabírá prostor pozemku 610/1, a to skuteþnČ jen ve variantČ nadjezd. Jde o prostor
v soukromém vlastnictví, zarostlý zelení:
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- Tato plocha nenaplĖuje definici veĜejného prostoru (VeĜejný prostor nebo veĜejné prostranství jsou
prostory, které jsou pĜístupné veĜejnosti, typicky vlastnČné veĜejností, tj. státem nebo obcí.).
PĜes þást pozemku parc. þ. 610/1 k.ú. Velká Chuchle je územním plánem vymezen prostor veĜejnČ
prospČšné stavby nadjezdu, na þásti se nachází stávající komunikace Mezichuchelská, þást je vymezena
jako izolaþní zeleĖ a navazující smíšené území.
- V námitce je podtrhnutím zdĤraznČna pasáž z Manuálu veĜejných prostranství, že nahodilé a
nekoncepþní Ĝešení bez kontextu je ve veĜejném prostoru mČsta nepĜípustné. K tomuto je nutné
pĜipomenout, že zamýšlený zámČr nadjezdu je obsažen v platném územním plánu mČsta, což je klíþový
koncepþní dokument. ZámČr tedy nelze oznaþit za nekoncepþní. Navíc sám úþastník uvádí, že jde o
doporuþení.
- Snížení prostorových nárokĤ dopravy má být dosaženo upĜednostĖování využívání dopravních
prostĜedkĤ s nízkým záborem veĜejného prostoru na pĜepravovanou osobu. Zde se hovoĜí o volbČ
dopravního prostĜedku, kdy typicky železniþní doprava má menší potĜebu prostoru na osobu než doprava
silniþní. Tento bod tedy nehovoĜí o tom, jestli je výhodnČjší nadjezd þi podjezd.
Další body viz uvedeno výše v námitce þ. 1.
• 3) GabaĐ Roman, Smetanova 1261/32 Prešov SR (v zastoupení Mgr. Daniel Jankaniþ,)
Úþastník Ĝízení je vlastníkem pozemkĤ parc. þ. 627 a 628/1 v k.ú. Velká Chuchle.
Text námitky uveden kurzívou zkrácenČ v bodech:
1)
2)
3)
4)

NepĜíslušnost úĜadu MČstské þásti Praha 16
Neschválení stavby mČstskou þástí Praha Velká Chuchle
Posouzení vlivu na životní prostĜedí (EIA oznámení zámČru § 6 odst. 2 zákona þ. 100/2001 Sb.)
PĜekroþení hranice hluku

k bodu 1)
Jedná se o zámČr stavby silniþního nadjezdu u kĜižovatky ulic Starochuchelská, Mezichuchelská,
Radotínská a Dostihová. Souþástí zámČru je objekt SO 61-31-05 – provizorní odboþka Barrandov. ZámČr
je navržen na správním území mČstské þásti Praha 16, provizorní odboþka zasahuje malou þástí na
správní území mČstské þásti Praha 5.
Vzhledem k tomu, že se vČtší þást zámČru nachází na území spravovaném stavebním úĜadem Praha 16, na
území na území ve správČ stavebního úĜadu mČstské þásti Praha 5 je navržena pouze menší þást,
Magistrát hl. m. Prahy odbor stavebního Ĝádu podle § 13 odst. 6 zákona þ. 183/2006 Sb. stavební zákon,
stanovil, že územní rozhodnutí vydá ÚĜad mČstské þásti Praha 16.Stanovení stavebního úĜadu sp. zn. SMHMP 1350304/2018/STR, þ.j. MHMP 1432049/2018 ze dne 12.09.2018 je souþástí spisu.
k bodu 2)
Souhlas MČstské þásti Velká Chuchle - Zastupitelstvo Mý 24. 2. 2014 jednalo na základČ zpracované
technické studie. Tato byla zpracována bez potĜebného geologického a hydrogeologického prĤzkumu, což
je u preferované varianty studie podjezdu (varianta E Tunel) s hloubkou pod hladinou podzemní vody
chybČjící klíþová informace. K tunelové variantČ ve studii vyjádĜila nesouhlas OS TSK Praha –
Jihozápad, což by byl budoucí správce podjezdu.
Ve studii preferovaná varianta podjezdu (varianta E Tunel) byla navržena s gravitaþním odvodnČním do
vodoteþe Vrutice. Toto Ĝešení, ale není realizovatelné, neboĢ do Vrutice lze gravitaþnČ odvodnit pouze
místa vjezdĤ do tunelu (v úrovni terénu), a to zĜejmČ ve studii uvažovanými pĜíþnými odvodĖovacími
prahy, k nimž ale vyjádĜilo nesouhlas už ve studii oddČlení dopravy Odboru výstavby, dopravy a
životního prostĜedí ÚMý Praha 16. Studie uvažovala se zastĜešením vjezdĤ do tunelĤ a na základČ toho
uvažovala pouze s jímkou pro mobilní þerpadlo pro vodu z dopravního provozu (napĜ. ve formČ snČhu).
Takový návrh neĜeší vĤbec povodĖové stavy a pĜívalové deštČ. Jde o jednu z nejvČtších nevýhod
tunelových variant, které však uvedená studie neĜešila. Provoz v preferované variantČ E Tunel by byl
ohrožen vČtšími dešti, kdy by provoz v podjezdu ohrožoval bezpeþnost a zpĤsobil by nutné pĜerušení
provozu do doby dovozu mobilního þerpadla a vyþerpání vody. Provoz v podjezdu by byl ohrožen i pĜi
povodĖových stavech, kdy by pak fakticky došlo k pĜerušení jediné spojnice mezi západní a východní
þástí Velké Chuchle.
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Z výše uvedených dĤvodĤ pĜistoupil stavebník Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, v další
pĜípravČ ke zpracování technického Ĝešení obou variant (nadjezdu i podjezdu), a to na úrovni
dokumentace pro územní Ĝízení a vþetnČ potĜebných geotechnických a hydrogeologických prĤzkumĤ.
ObČ varianty tak byly zpracovány s relevantnČjšími podklady a ve vČtší podrobnosti, že studie na základČ,
které se rozhodovalo Zastupitelstvo mČstské þásti 24. 2. 2014.
ObČ varianty mimoúrovĖového kĜížení (nadjezd i podjezd) byly již v konceptu projednávány s MČstskou
þástí Praha Velká Chuchle (Mý) 26. 8. 2016. ZávČrem jednání bylo: „ZávČrem se pĜítomní shodli na
preferování NADJEZDU, jehož schvalovací Ĝízení a následná realizace mají mnohem lepší pĜedpoklady
pro zdárné dokonþení díla.“. Viz záznam z jednání.
Další jednání s Mý probČhlo 14. 3. 2017. ěešení obou variant vþetnČ vizualizací bylo Mý zasláno v
pĜedstihu pĜed jednáním 1. 3. 2017 a obČ varianty byly se zástupci Mý projednány. Viz záznam z jednání.
Na základČ požadavku Mý byly znovu obČ varianty projednány i s veĜejností, a to na veĜejném jednání s
obyvateli dne 5. 4. 2017. V pĜedstihu pĜed tímto jednání byly podklady k obČma variantám vþetnČ
vizualizací zaslány 17. 3. 2017 na Mý k jejich uveĜejnČní na webových stránkách Mý.
Dne 7. 4. 2017 byla elektronickou poštou Mý požádána o své vyjádĜení k obČma variantám
mimoúrovĖového kĜížení. Po urgenci byla žádost znovu zaslána 7. 6. 2017. PĜílohou žádosti byly k
obČma variantám PrĤvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Koordinaþní situace a vizualizace.
Dne 22. 11. 2017 Zaslala Mý prostĜednictvím starosty Mý vyjádĜení 1766/332/2017, kde k pĜedložené
projektové dokumentaci silniþního nadjezdu nemá Mý Velká Chuchle námitek.
Z uvedeného vyplývá, že obČ varianty mimoúrovĖového kĜížení byly s Mý ĜádnČ a dlouhodobČ (cca 2,5
roku) projednávány a že Mý mČla dlouhodobČ k dispozici podobu obou návrhu vþetnČ vizualizací. StejnČ
tak byly uvedené návrhy k dispozici obþanĤm Mý, a to vþetnČ veĜejné prezentace obou návrhĤ.
K doplnČní námitek, které podal dne 31.10.2019 Roman GabaĐ v zastoupení Mgr. Danielem Jankaniþem
stavební úĜad uvádí, že MČstská þást Praha velká Chuchle je úþastníkem Ĝízení a vydání územního
rozhodnutí není podmínČno jejím souhlasem.
k bodu 3)
Dle novelizovaného znČní zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostĜedí, zámČr
optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ýernošice (mimo), varianta nadjezd nepodléhá posouzení dle
tohoto zákona. Viz odĤvodnČní výše.
k bodu 4)
Hluková zátČž
Pro zamýšlenou stavbu bylo posouzeno zatížení obyvatel hlukem, a to v souladu s NaĜízením vlády þ.
272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací. Hluková studie byla
odsouhlasena Hygienickou stanicí HMP. Hluková studie stanovila nutná opatĜení proti hluku, která byla
do stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“ zapracována. Navržená
protihluková opatĜení zabrání pĜekraþování hygienických limitĤ, a to i pĜi uvažování výhledové zvýšené
dopravy.
•

4) NedvČdová Pavlína, Nad Drahou 449/3a Velká Chuchle (parc. þ. 106/1 k.ú. Velká Chuchle)
Kosová Jana, Mlezivová Daniela, Nad Drahou 75/3 Velká Chuchle (parc. þ. 104, 105, 106/1,
106/2 k.ú. Velká Chuchle)

Text námitky uveden kurzívou zkrácenČ v bodech:
- dlouhodobé omezení pĜístupu na pozemky a do garáží
- po dobu stavby nemožné používat stávající zahrady a bazén
- statické narušení nemovitosti, vzhledem k blízkosti stavby
- zhoršená kvalita ovzduší, prašnost, hluþnost
- ztráta duševního zdraví
- zásadní tržní znehodnocení nemovitostí
- zvýšené nebezpeþní pĜi výjezdu z garáží
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Dlouhodobé omezení pĜístupu do garáží
- V prostoru nemovitostí majitelĤ je nejnároþnČjším objektem z hlediska délky výstavby nová opČrná zeć
komunikace. Tak však bude realizována v pažené stavební jámČ, aby neznemožnila pĜístup
k nemovitostem. PĜístup tak bude ovlivnČn jen krátkodobČ, napĜ. v dobČ realizace pĜeložek inženýrských
sítí þi realizace vlastní komunikace a chodníku.
Využívání zahrady a bazénu
- Stavba hlavních objektĤ nezasahuje do zahrad.
- Z dĤvodu ochrany obyvatel pĜed hlukem je nutné na základČ Hlukové studie realizovat protihlukovou
stČnu podél nemovitostí. Ta nahradí stávající zdČné oplocení. Po dobu výstavby stČny je nutný doþasný
zábor úzkého pruhu pozemku podél stČny, neboĢ stČna leží na hranici pozemkĤ majitelĤ. Pod dobu
výstavby stČny bude zĜízeno provizorní staveništní oplocení zahrad, a to ve vzdálenosti 1,5 metru od
hranice pozemku, u bazénu ménČ, aby oplocení šlo mimo tento bazén.
Statické narušení
- Vzhledem k vzdálenosti hlavních objektĤ od budov majitelĤ a vzhledem k výstavbČ opČrné zdi v pažené
stavební jámČ není statické narušení pravdČpodobné. K posouzení stavu pĜed realizací a po realizaci
stavby je možné provést zdokumentování stávajícího stavu nemovitostí a podle stejného zdokumentování
po stavbČ ovČĜit, zda vlivem stavby mohlo dojít k poškození. Pokud by vlivem stavby k poškození došlo,
budou škody odstranČny na náklady investora stavby.
Zvýšení nebezpeþí pĜi výjezdu z garáží
- Stávající výjezdy zĤstanou zachovány ve stejné podobČ. Jsou na nich dodrženy normové rozhledové
pomČry. Výjezdy tak nejsou nebezpeþné.
K zámČru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko odboru dopravy ÚMý Prahy 16 sp. zn.
020353/17/OVDŽP/Mj ze dne 20.11.2017 s podmínkami zachování pĜístupu k pĜilehlým objektĤm,
minimalizování záborĤ pĜilehlých komunikací a další. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh
dopravních opatĜení po dobu realizace stavby. Požadavky dotþeného orgánu byly zapracovány do
podmínek rozhodnutí. Podmínky pro samotné provádČní stavby v blízkosti soukromých pozemkĤ budou
stanoveny podmínkami ve stavebním Ĝízení.
Duševní zdraví – stavebnímu úĜadu nepĜísluší posuzovat zdravotní stav. Námitka je nepĜezkoumatelná.
Tržní znehodnocení nemovitosti - dle rozsudku Nejvyššího správního soudu þ. j. 6 As 72/2014 ze dne
4.3.2015, nelze pouhé konstatování, že zámČr dle úþastníkĤ Ĝízení, sníží pohodu bydlení a hodnou
nemovitostí, považovat za dostateþné konkretizování pĜímého dotþení práv úþastníka - ve smyslu § 89
odst. 4 stavebního zákona. ZámČr mĤže zasáhnout do pohody bydlení sousedĤ, pokud se tak nestane
zpĤsobem vyboþujícím v podstatné míĜe z obecných oprávnČnČ požadovaných standardĤ se zohlednČním
místních zvláštností dané lokality.
OhlednČ námitky na možné snížení ceny nemovitostí Nejvyšší správní soud v rozsudku þ. j. 1 As 56/2001
již judikoval, že „má-li vlastník nemovitostí za to, že by nový zámČr mohl zpĤsobit snížení hodnoty jeho
nemovitostí, musí si svá práva stĜežit vþas, tj. již v procesu poĜizování a schvalování územnČ plánovací
dokumentace“.
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu þ. j. 7 As 13/2010-145 ze dne 12.3.2010 ohlednČ snížení
pohody bydlení, resp. kvality prostĜedí, je tĜeba hodnotit dle „standardĤ obvyklých v místČ a vzhledem
k charakteru zástavby“. RovnČž „urbanistickou vhodnost“ navrhované stavby je nutno posuzovat
v kontextu s územním plánem. OhlednČ snížení hodnoty nemovitosti se jedná o námitku, která mČla být
uplatnČna v procesu poĜizování územního plánu.
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu þ. j. 2 As 91/2014 ze dne 13.8.2014 nemĤže být snížení
pohody bydlení dĤvodem pro zamítnutí žádosti o umístČní stavby, protože v zásadČ každá nová stavba
s sebou nese možné negativní vlivy a je právČ úþelem územního Ĝízení posoudit pĜípustnou míru tČchto
negativních vlivĤ a stanovit, zda je umístČní navrhované stavby možné þi nikoli.
Stavební úĜad v daném pĜípadČ posuzoval zásah do pohody bydlení zejména z hlediska:
- dodržení funkþního využití plochy zámČru dle územního plánu,
- splnČní všech obecných požadavkĤ na využívání území a pĜíslušných právních pĜedpisĤ,
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a to na podkladu všech závazných stanovisek dotþených orgánĤ, z nichž mimo jiné vyplývá, že uvedeným
zámČrem nedojde ke zmČnČ krajinného rázu ani k ohrožení životního prostĜedí, nenalezl žádný rozpor
s platnými právními pĜedpisy, nebo skuteþnost, která by bránila vydání územního rozhodnutí, a
vyhodnotil, že nedojde ke snížení pohody bydlení pod pĜípustnou míru s odkazem na výše uvedené
judikáty.
• 5) Indrová Hana, Nad Drahou 39/1 Velká Chuchle 5
Úþastník Ĝízení je vlastníkem pozemkĤ parc. þ. 95/2, 97/2, 99, 102/3, 102/4, 103/2 k.ú. Velká Chuchle.
- zábor pozemku parc. þ. 99 k.ú. Velká Chuchle
K záboru pozemku parc .þ. 99 – Na pozemku je již vymezena veĜejnČ prospČšná stavba nadjezdu,
námitka mČla být uplatnČna v procesu poĜízení a schválení územního plánu.

• 6) Krylová Monika, StarolázeĖská 488/19 Velká Chuchle
Úþastník je vlastníkem pozemku parc. þ. 638/4, 638/5, 638/7 k.ú. Velká Chuchle
- odstupová vzdálenost
Navržená stavba nemá vliv na odstupovou vzdálenost, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, míru
oslunČní a osvČtlení bytu v nemovitosti úþastnice Ĝízení. V místČ nemovitosti úþastníka tyto faktory
ovlivĖuje stávající protihluková stČna v ulici Mezichuchelská.
• 7) RNDr. Kolínská JiĜina, StarolázeĖská 286 Velká Chuchle
Úþastník je vlastníkem pozemkĤ parc. þ. 637, 638/1, 638/6 k.ú. Velká Chuchle.
• 8) RNDr. Melichar Martin, StarolázeĖská 277/15 Velká Chuchle
Úþastník je vlastníkem pozemkĤ parc. þ. 635, 636 k.ú. Velká Chuchle.
• 9) Vlk Radomil, Nad Drahou 5/65 Velká Chuchle
Úþastník je vlastníkem pozemkĤ parc. þ. 113, 114, 115/1, 115/2 k.ú. Velká Chuchle.
- odstupová vzdálenost
- pĜístup do objektu, výjezd z garáže

ý.j. 021199/19/OVDŽP

str. 47

Odstupová vzdálenost
Navržená stavba nemá vliv na odstupovou vzdálenost, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, míru
oslunČní a osvČtlení bytu v nemovitosti úþastníka Ĝízení. Nemovitost je situována nad úrovní silniþního
nadjezdu a uvedené faktory tak ovlivĖuje pĜedevším vzrostlá zeleĖ na pozemku úþastníka Ĝízení.
Komunikace
Uvedené místní komunikace Pod Akáty a Na Mrázovce a Nad Drahou (v þástí severnČ od ulice Na
Mrázovce) nejsou stavbou pĜímo dotþeny, pouze se na nich upravuje režim dopravy (jednosmČrnost
provozu). Tyto komunikace budou nadále sloužit dnešnímu úþelu – obsluze zde umístČných nemovitostí.
ýást ulice Nad Drahou jižnČ od ulice Na Mrázovce, kde dojde k nárĤstu dopravy, bude vystavČna zcela
novČ v potĜebných parametrech odpovídajících oþekávanému provozu.
PĜístup a výjezd
Na pĜístupu a výjezdu nedochází navrhovanou stavbou k žádné zmČnČ, pouze k vyrovnání chodníku.
ZmČna spoþívá jen v úpravČ dopravního režimu v ulici Na Mrázovce (obrácení jednosmČrnosti) a v nové
kĜižovatce (jednosmČrnost pro odboþení z nového nadjezdu do ulice Na Mrázovce).
• 10) Bínová VČra, StarolázeĖská 279/11 Velká Chuchle
Úþastník je vlastníkem pozemkĤ parc. þ. 631, 632 k.ú. Velká Chuchle.
• 11) Veselý David, Sádek 95, PĜíbram
Spoluvlastník þ.p. 291/5 na pozemku parc. þ. 625 a parc. þ. 626/1 k.ú. Velká Chuchle.
•

12) Dubský Milan, Starochuchelská 81/3 Velká Chuchle

• 13) Malý Marek, StarolázeĖská 274/9 Velká Chuchle
Úþastník je vlastníkem pozemkĤ parc. þ. 629, 630 k.ú. Velká Chuchle.
• 14) MaĜíková VČra, Nad Drahou 7/66 Velká Chuchle
Úþastník je vlastníkem pozemkĤ parc. þ. 120, 121 k.ú. Velká Chuchle.
Odstupová vzdálenost
Navržená stavba nemá vliv na odstupovou vzdálenost, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, míru
oslunČní a osvČtlení bytu v nemovitosti úþastníka Ĝízení. Nemovitost je situována nad úrovní silniþního
nadjezdu a uvedené faktory tak ovlivĖuje pĜedevším vzrostlá zeleĖ na pozemku úþastníka Ĝízení.
Komunikace
Uvedené místní komunikace Pod Akáty a Na Mrázovce a Nad Drahou (v þástí severnČ od ulice Na
Mrázovce) nejsou stavbou pĜímo dotþeny, pouze se na nich upravuje režim dopravy (jednosmČrnost
provozu). Tyto komunikace budou nadále sloužit dnešnímu úþelu – obsluze zde umístČných nemovitostí.
ýást ulice Nad Drahou jižnČ od ulice Na Mrázovce, kde dojde k nárĤstu dopravy, bude vystavČna zcela
novČ v potĜebných parametrech odpovídajících oþekávanému provozu.
Námitky ostatních úþastníkĤ Ĝízení, byly ve shodném znČní, zkrácenČ v bodech:
- nesouhlas Mý Praha Velká Chuchle
- posouzení vlivu na životní prostĜedí (EIA oznámení zámČru § 6 odst. 2 zákona þ. 100/2001 Sb.)
- hluková zátČž
- preference podjezdu
- Mý Velká Chuchle (resp. její samosprávné orgány) jsou oprávnČny se jako každý jiný úþastník Ĝízení
vyjádĜit k podané žádosti o ÚR. Má postavení úþastníka Ĝízení, není však dotþeným orgánem, který
vydává závazné stanovisko.
Investor se zástupci Mý pĜi pĜípravČ stavby po celou dobu jednal.
Stavba byla pro obyvatele Velké Chuchle i veĜejnČ prezentována v dubnu 2017.
Dne 22. 11. 2017 zaslala Mý prostĜednictvím starosty Mý vyjádĜení 1766/332/2017, kde
k pĜedložené projektové dokumentaci silniþního nadjezdu nemá Mý Velká Chuchle námitek.
Naopak všechny dotþené orgány z pĜedložených tĜí variant Ĝešení (nadjezd, podjezd, zachování
stávajícího úrovĖového pĜejezdu) svým vyjádĜením jednoznaþnČ podpoĜily pokraþování další projektové
pĜípravy ve variantČ „Nadjezd“.
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Pokraþovat ve variantČ „Nadjezd“ dále schválila i Centrální komise MD ýR.
- Posouzení vlivu na životní prostĜedí viz odĤvodnČno výše.
- Podjezd není pĜedmČtem tohoto Ĝízení.
- Hluková zátČž
Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo), varianta nadjezd“ neĜeší
rekonstrukci železniþní tratČ, ale výstavbu silniþního nadjezdu a podchodu pro pČší. Z tohoto dĤvodu bylo
posouzeno zatížení obyvatel hlukem v dĤsledku navrhované silniþní stavby, a to v souladu s NaĜízením
vlády þ. 272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací. Hluková studie byla
odsouhlasena Hygienickou stanicí HMP. Hluková studie stanovila nutná opatĜení proti hluku, která byla
do stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“ zapracována.
- Hluk z železniþní trati byl posuzován v rámci jiné stavby, a to „Optimalizace trati Praha Smíchov
(mimo) - ýernošice (mimo)“. Tato stavba není pĜedmČtem tohoto územního Ĝízení.
Pro zamýšlenou stavbu bylo posouzeno zatížení obyvatel hlukem, a to v souladu s NaĜízením vlády þ.
272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací. Hluková studie byla
odsouhlasena Hygienickou stanicí HMP. Hluková studie stanovila nutná opatĜení proti hluku, která byla
do stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ýernošice (mimo)“ zapracována. Navržená
protihluková opatĜení zabrání pĜekraþování hygienických limitĤ, a to i pĜi uvažování výhledové zvýšené
dopravy. Budou tak dodrženy limity pro hluk požadované uvedeným NaĜízením vlády.
Ostatní námitky, které nejsou podloženy reálnými a racionálními argumenty jsou nepĜezkoumatelné a
stavební úĜad se k nim nevyjadĜoval.
Stavební úĜad pĜi posuzování žádosti rovnČž pĜihlédl k tomu, že zámČr je v souladu s právními pĜedpisy a
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veĜejnou dopravní a technickou
infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ, když k zámČru byla vydána kladná závazná
stanoviska dotþených orgánĤ podle zvláštních právních pĜedpisĤ, pĜiþemž požadavky na ochranu
dotþených veĜejných zájmĤ nejsou v rozporu. K návrhu byly vzneseny námitky, které se pĜevážnČ
opakovaly. Na závČr je tĜeba uvést, že stavba mimoúrovĖového kĜížení dráhy „Nadjezd“ je stavbou ve
veĜejném zájmu Ĝešící nevyhovující a nebezpeþné kolizní místo kĜížení dopravy a železnice. S
pĜihlédnutím k podaným námitkám s ohledem na poþet dotþených úþastníkĤ, stavební úĜad uvážil, že se
veĜejný zájem na poþet dotþených nachází na stranČ bezpeþnosti, propustnosti území a plynulosti
silniþního provozu.
ZávČr:
Stavební úĜad v provedeném územním Ĝízení pĜezkoumal pĜedloženou žádost, projednal ji s úþastníky
Ĝízení, veĜejností a dotþenými orgány a zjistil, že jejím uskuteþnČním nejsou ohroženy zájmy chránČné
stavebním zákonem, pĜedpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními pĜedpisy.
UmístČní stavby je v souladu se schválenou územnČ plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkĤm na výstavbu. Zajistil vzájemný soulad se závaznými stanovisky dotþených orgánĤ
vyžadovaných zvláštními pĜedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úĜad rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pĜedpisĤ ve výroku uvedených.
Stavební úĜad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pĜedpisĤ ve
výroku uvedených.

UpozornČní:
DešĢová kanalizace sloužící k odvodnČní komunikací není vodním dílem a bude povolena jako souþást
komunikace, protože odvádí povrchové vody výluþnČ z komunikací.
Každé nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, napĜ odbČr, þerpání podzemní vody za
úþelem snižování její hladiny, vypouštČní dešĢových vod do vod povrchových – jiné nakládání

ý.j. 021199/19/OVDŽP

str. 49

s povrchovými vodami, podléhá vodoprávnímu povolení. PĜíslušným vodoprávním úĜadem k vydání
stavebního povolení je UMý Praha 16, OVDŽP, vodoprávní úĜad.
PĜedmČtný zámČr se nachází v území s archeologickými nálezy. Stavebník má ve smyslu zákona þ.
20/1987 Sb., o státní památkové péþi oznamovací povinnost. Zahájení zemních a výkopových prací musí
být oznámeno písemnČ Archeologickému ústavu AV ýR, Praha v pĜedstihu nejménČ 14 dnĤ.

Pouþení úþastníkĤ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního mČsta
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potĜebným poþtem stejnopisĤ tak, aby jeden stejnopis zĤstal správnímu orgánu a
aby každý úþastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úþastník potĜebný poþet stejnopisĤ, vyhotoví je
správní orgán na náklady úþastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou þást rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné.
Stavební úĜad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doruþí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatĜený doložkou právní moci spolu s ovČĜenou grafickou pĜílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatĜený doložkou právní moci doruþí také místnČ
pĜíslušnému obecnímu úĜadu, pokud není stavebním úĜadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úĜadu pĜíslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístČní
stavby platí po dobu trvání stavby þi zaĜízení, nedošlo-li z povahy vČci k jejich konzumaci.

Ing. Lenka Böhmová
vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvČšeno po dobu 15 dnĤ.
VyvČšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ……………………………

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona þ. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevymČĜuje.
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Obdrží:
I. úþastníci Ĝízení podle § 85 odst. 1, § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - doruþení jednotlivČ
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy
sídlo: Olšanská þ.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov
IPR Praha, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská þ.p. 2077/57, Praha 2-Nové MČsto, 128 00 Praha 28
MČstská þást Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2
sídlo: U skály þ.p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59
Hana Indrová, Nad drahou þ.p. 39/1, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59
Daniela Mlezivová, Nad drahou þ.p. 75/3, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59
Jana Kosová, Nad drahou þ.p. 75/3, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59
Pavlína NedvČdová, Nad drahou þ.p. 449/3a, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59
Markéta Melicharová, Smolotely þ.p. 114, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Jan Holeþek, Mokrsko þ.p. 37, Chotilsko, 262 03 Nový Knín
Ing. Michal Valdhans, IDDS: pwrzak2
trvalý pobyt: námČstí Chuchelských bojovníkĤ þ.p. 4/4, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59
Hlavní mČsto Praha, zast. MHMP-EVM, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské námČstí þ.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré MČsto
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti þ.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny þ.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská þ.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf
místo podnikání: Holeþkova þ.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spoleþnost, IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská þ.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysoþany
TVNET s.r.o., IDDS: t2h8th5
sídlo: Rezlerova þ.p. 304, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Technologie Hlavního mČsta Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: DČlnická þ.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
PVS a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká þ.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré MČsto
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Ke Kablu þ.p. 971/1, Praha 15-HostivaĜ, 102 00 Praha 102

II. úþastníci Ĝízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona - doruþení veĜejnou vyhláškou
vyvČšením písemnosti na úĜední desce ÚĜadu MČstské þásti Praha 16 po dobu 15 dnĤ, do grafických
pĜíloh rozhodnutí lze nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a životního prostĜedí ÚMý Praha 16,
Václava Balého 23, Praha-Radotín, kanceláĜ þ. 7.
Pro informaci - vyvČšení na úĜední desce ÚĜadu mČstské þásti Praha-Velká Chuchle a ÚĜadu mČstské þásti
Praha 5 po dobu 15 dnĤ – bez úþinkĤ doruþení.
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III. dotþené orgány:
Drážní úĜad, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova þ.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská þ.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové MČsto
HS HMP, IDDS: zpqai2i
sídlo: RytíĜská þ.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré MČsto
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova þ.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové MČsto
Magistrát HMP - ODA, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova þ.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové MČsto
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské námČstí þ.p. 2/2, 110 01 Praha 1
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova þ.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové MČsto
Magistrát hl. m. Prahy- RED, Odbor KanceláĜ Ĝeditele Magistrátu, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské námČstí þ.p. 2/2, 110 01 Praha 1
ÚMý Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého þ.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00
ÚMý Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostĜedí, Václava Balého þ.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00
ÚMý Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úĜad, Václava Balého þ.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00
ÚMý Praha 5 - OD, IDDS: yctbyzq
sídlo: námČstí 14. Ĝíjna þ.p. 1381/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
ÚMý Praha 5 - OŽP, IDDS: yctbyzq
sídlo: námČstí 14. Ĝíjna þ.p. 1381/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
Policie ýR, KěP hlavního mČsta Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
sídlo: Kongresová þ.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle

IV. na vČdomí:
MČstská þást Praha 5, IDDS: yctbyzq
sídlo: námČstí 14. Ĝíjna þ.p. 1381/4, 150 00 Praha 5-Smíchov (úĜední deska)
MČstská þást Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2
sídlo: U skály þ.p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59 (úĜední deska)
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
sídlo: ěásnovka þ.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré MČsto
Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: DláždČná þ.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové MČsto
Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7
sídlo: Práþská þ.p. 1885/12, Praha 10-ZábČhlice, 106 00 Praha 106

