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Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Dana Bimková 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. 
m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň jako stavební úřad ustanovený opatřením Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru stavebního zn. S-MHMP 528784/2011/OST/He ze dne 1.7.2011 k provedení 
územního řízení a vydání rozhodnutí, posoudil podle § 86 a 90 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 21.6.2013 podalo 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1, 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor strategických investic, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1 

(dále též „žadatel“), kterého zastupuje ZAVOS s.r.o., IČO 60203013, Vinohradská 2516/28, 120 00  
Praha 2, a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., 

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

nazvané                      „Stavba č. 42479, Obchvatová komunikace Písnice“, 

původně nazvané „Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0012, Obchvatová komunikace“ 
(dále též „stavba“). 

V území od ul. Kunratická spojka podél východní a jižní části zástavby k.ú. Písnice s napojením na ul. 
Libušskou po křižovatku s ul. Podchýšskou na pozemcích 

v katastrálním území Písnice: 

parc. č. KN 53/5 - ostatní plocha, 53/28 - ostatní plocha, 53/32 - ostatní plocha, 155/1 - ostatní plocha, 
659/5 - ostatní plocha, 659/7 - ostatní plocha, 659/8 - ostatní plocha, 659/9 - ostatní plocha, 659/15 - 
ostatní plocha, 659/16 - ostatní plocha, 659/17 - ostatní plocha, 659/18 - ostatní plocha, 659/19 - 
ostatní plocha, 659/20 - ostatní plocha, 659/21 - ostatní plocha, 659/22 - ostatní plocha, 659/23 - 
ostatní plocha, 659/38 - ostatní plocha, 659/49 - ostatní plocha, 659/51 - ostatní plocha, 659/52 - 
ostatní plocha,  659/53 - ostatní plocha, 659/54 - ostatní plocha, 659/55 - ostatní plocha, 659/65 - 
ostatní plocha, 659/66 - ostatní plocha (původně PK 485), 659/67 - ostatní plocha, 659/68 - ostatní 
plocha (původně PK 609, 611), 659/79 - ostatní plocha, 659/83 - ostatní plocha, 659/86 - ostatní 
plocha (původně PK 486), 659/87 - ostatní plocha (původně PK 487), 670/1 - ostatní plocha, 765 - 
zahrada, 766/1 - trvalý travní porost, 766/2 - trvalý travní porost, 766/3 - trvalý travní porost, 767/1 - 
ostatní plocha, 767/2 - ostatní plocha, 767/3 - ostatní plocha, 835/7 - orná půda, 835/8 - orná půda 
(původně PK 446), 835/15 - orná půda, 835/16 - orná půda, 835/17 - orná půda, 835/21 - orná půda, 
835/24 - orná půda, 835/26 - orná půda, 835/28 - orná půda, 835/29 - orná půda, 835/30 - orná půda, 
835/31 - orná půda, 835/32 - orná půda, 835/39 - orná půda, 835/43 - orná půda, 835/76 - orná půda, 
835/77 - orná půda, 835/130 - orná půda, 835/161 - orná půda (původně PK 364), 835/162 - orná půda 
(původně PK 373), 845/1 - orná půda, 845/12 - orná půda, 845/17 - orná půda, 845/25 - orná půda, 
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845/26 - orná půda, 845/105 - orná půda, 845/106 - orná půda, 845/108 - orná půda, 848/1- ovocný 
sad, 848/2 - ovocný sad, 849 - ostatní plocha, 876/1 - trvalý travní porost, 876/2 - trvalý travní porost, 
876/5 - trvalý travní porost, 876/6 - trvalý travní porost, 877/5 - ostatní plocha, 878/2 - orná půda, 
878/15 - trvalý travní porost, 878/25 - orná půda, 977/5 - vodní plocha, 978/9 - trvalý travní porost 
(původně PK 610), 978/10 - trvalý travní porost (původně PK 610), 981/4 - orná půda, 981/9 - orná 
půda, 981/14 - orná půda, 981/16 - orná půda, 981/27 - orná půda, 981/294 - orná půda, 981/309 - orná 
půda, 981/339 - orná půda, 982/1 - ostatní plocha (původně PK 605), 982/2 - ostatní plocha, 982/3 - 
ostatní plocha, 983/1 - orná půda, 983/2 - orná půda, 983/3 - orná půda, 983/4 - orná půda, 983/5 - orná 
půda, 984/2 - vodní plocha, 985/1 - trvalý travní porost, 985/3 - trvalý travní porost, 985/7 - trvalý 
travní porost, 986/2 - orná půda, 986/4 - orná půda, 986/5 - orná půda (původně PK 574), 986/6 - orná 
půda, 987/1 - orná půda (původně PK 594), 987/3 - orná půda, 987/19 - orná půda, 987/20 - orná půda, 
989/1 - ostatní plocha, 989/2 - ostatní plocha, 990/10 - orná půda, 990/11 - orná půda, 990/28 - orná 
půda, 990/30 - orná půda, 990/35 - orná půda, 990/36 - orná půda, 990/37 - orná půda (původně PK 
482), 990/46 - orná půda (původně PK 494), 990/47 - orná půda (původně PK 495), 990/49 - orná 
půda (původně PK 489), 990/50 - orná půda (původně PK 492), 990/52 - orná půda (původně PK 485), 
990/53 - orná půda (původně PK 486), 990/54 - orná půda (původně PK 487), 990/55 - orná půda 
(původně PK 488), 990/62 - orná půda (původně PK 502/11), 1001/27 - ostatní plocha, 1001/36 - 
ostatní plocha (původně PK 502/11), 1002/2 - trvalý travní porost (původně PK 477), 1002/3 - trvalý 
travní porost, 1002/4 - trvalý travní porost, 1002/7 - trvalý travní porost (původně PK 502/16), 1002/8 
- trvalý travní porost (původně PK 502/15), 1002/9 - trvalý travní porost (původně PK 502/14), 
1002/10 - trvalý travní porost (původně 502/13), 1002/11 - trvalý travní porost (původně PK 502/12), 
1002/12 - trvalý travní porost (původně PK 502/11), 1003/1 - vodní plocha (původně PK 473, 477), 
1003/2 - vodní plocha (původně PK 502/16), 1004/1 - orná půda (původně PK 454), 1004/2 - orná 
půda, 1004/4 - orná půda, 1004/5 - orná půda (původně PK 473), 1004/6 - orná půda, 1005/1 - vodní 
plocha (původně PK 454), 1005/3 - vodní plocha, 1005/6 - vodní plocha, 1005/12 - vodní plocha 
(původně PK 502/16), 1005/15 - vodní plocha (původně PK 502/13), 1005/16 - vodní plocha (původně 
PK 502/12), 1005/17 - vodní plocha (původně PK 502/11), 1006/2 - orná půda (původně PK 502/16), 
1006/3 - orná půda, 1006/7 - orná půda, 1006/8 - orná půda, 1006/9 - orná půda (původně PK 447), 
1006/10 - orná půda, 1006/11 - orná půda, 1006/13 - orná půda, 1006/17 - orná půda, 1006/18 - orná 
půda, 1006/19 - orná půda (původně PK 474, 476, 477), 1006/27 - orná půda (původně PK 502/15), 
1006/28 - orná půda (původně PK 502/14), 1006/29 - orná půda (původně PK 502/13), 1006/30 - orná 
půda (původně PK 502/12), 1006/31 - orná půda (původně PK 502/11), 1006/32 - orná půda (původně 
PK 503), 1006/39 - orná půda (původně PK 455), 1016/1 - orná půda, 1016/2 - orná půda, 1016/3 - 
orná půda, 1016/4 - orná půda, 

v katastrálním území Cholupice: 

parc. č. KN 237/1 - ostatní plocha, 303/8 - orná půda, 303/9 - orná půda, 303/10 - orná půda, 303/11 - 
orná půda, 303/12 - orná půda, 303/13 - orná půda, 303/14 - orná půda, 303/26 - orná půda, 303/27 - 
orná půda, 303/28 - orná půda, 303/29 - orná půda, 343/7 - orná půda, 343/8 - orná půda, 343/9 - orná 
půda, 343/14 - orná půda, 343/15 - orná půda, 343/16 - orná půda, 343/17 - orná půda, 343/18 - orná 
půda, 343/19 - orná půda, 343/26 - orná půda, 345/6 - ostatní plocha, 577/88 - ostatní plocha, 577/92 - 
ostatní plocha, 

v katastrálním území Kunratice: 

parc. č. KN 2372/2 - orná půda, 2372/6 - ostatní plocha, 2372/7 - orná půda, 2372/8 - ostatní plocha, 
2372/40 - orná půda, 2372/43 - orná půda, 2373/15 - orná půda, 2373/36 - orná půda, 2481/1 - ostatní 
plocha, 2481/5 - ostatní plocha, 2481/11 - ostatní plocha, 2481/12 - ostatní plocha, 2484/1 - ostatní 
plocha, 2484/3 - ostatní plocha, 2582/1 - ostatní plocha, 

se umisťuje soubor staveb, který bude obsahovat: 

- komunikace místní 
obchvatová komunikace včetně křižovatek, mostů a odvodnění, 
napojení komunikace Libušské, 
autobusová smyčka u komunikace Libušské, 
stezka pro chodce a cyklisty, chodník, 
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- komunikace účelové 

komunikace u mokřadu, 
dva příjezdy k retenčním nádržím, 

- úpravy vodotečí 
Kunratický potok, Libušský potok, nádrž Rezerva, 2 retenční nádrže, 

- inženýrské sítě 
stoky a přípojky dešťové kanalizace, 
přípojka splaškové kanalizace, vodovodu a elektropřípojka, 
veřejné osvětlení, 
přeložka kabelů VN, 
přeložky sítí elektronických komunikací, 

- protihlukové stěny, 
- oplocení, 
- objekt sociálního zařízení u autobusové smyčky. 

Stavba se umisťuje tak, jak je zakresleno v grafické příloze tohoto rozhodnutí, která v souladu s ust. 
§ 92 odst. 4 stavebního zákona bude po nabytí právní moci rozhodnutí ověřena a předána žadateli. 

Grafickou přílohou rozhodnutí jsou tyto výkresy: 
- situace území dotčeného stavbou - zábory pozemků v měř. 1:1000 - výkres G-1.2.1, 1.2.2., G-1.2.3., 
- situace - odstupy od hranic pozemků a staveb v měř. 1:1000 - výkres G-1.4.1, 1.4.2., G-1.4.3., 
- koordinační situace v měř. 1:1000 - výkres C-2.1., C-2.2., C-2.3. 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

Umístění stavebních objektů 

Obchvatová komunikace - hlavní trasa (SO 1001, SO 1002) 

Místní komunikace II. třídy bude umístěna od křižovatky s komunikací Kunratická spojka (km 0,000, 
staničení ve směru z centra), vedena jižním směrem podél východní části zástavby k.ú. Písnice, na 
jižní straně bude vedena v trase komunikace Libušské a bude ukončena za křižovatkou s komunikací 
Podchýšskou napojením na komunikaci Libušskou v prostoru mimoúrovňové křižovatky s Pražským 
okruhem „MUK Břežany“ (km 2,327). Komunikace bude dvoupruhová v kategorii S 9,5/50 se 
základní šířkou jízdního pruhu 3,50 m a vodícím proužkem šířky 0,25 m, se zpevněnými krajnicemi 
šířky 0,5 m, s nezpevněnými krajnicemi pro umístění směrových sloupků šířky 0,75 m nebo silničních 
svodidel 1,5 m. Po pravé straně komunikace ve směru staničení bude nezpevněná krajnice o šířce 
1,5 m, v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi Libušská a K Vrtilce o šířce 3 m. Po obou stranách 
komunikace budou vedeny příkopy pro odvod dešťových vod. 

V trase komunikace budou křižovatky pro napojení komunikací Švihovská, Klenovická (založení pro 
budoucí napojení), Libušská, K Vrtilce, Podchýšská a pro připojení polní cesty v prodloužení 
komunikace Na Losách a polní cesty ve směru na Hodkovice. 

Výškové umístění komunikace bude převážně kopírovat úroveň stávajícího terénu, v místě přechodu 
Libušského potoka bude komunikace na násypovém tělese o výšce cca 3,5 m nad úrovní stávajícího 
terénu. 

- úsek Kunratická spojka - Podchýšská (SO 1001) 

Úsek komunikace v km cca 0,000 - 2,127 bude umístěn od křižovatky s komunikací Kunratická spojka 
a veden jižním směrem podél východní a jihovýchodní části zástavby k.ú. Písnice a dále v trase 
komunikace Libušské po okružní křižovatku s komunikací Podchýšskou. 

- úsek Podchýšská - MUK Břežany (SO 1002) 

Úsek komunikace v km cca 2,127 - 2,327 o délce 200 m bude umístěn od okružní křižovatky 
s komunikací Podchýšskou a veden v trase komunikace Libušské po napojení na stávající 
mimoúrovňovou křižovatku komunikace Libušské a Pražského okruhu (MUK Břežany). Trasa bude 
navazovat na komunikaci mimoúrovňové křižovatky cca 65 m před jejím koncem v místě shodného 
šířkového a výškového uspořádání obou komunikací. 
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Okružní křižovatka Kunratická spojka (SO 1003) 

Okružní křižovatka komunikace Kunratická spojka a obchvatové komunikace bude umístěna v km 
0,000 (střed křižovatky), bude s jedním jízdním pruhem s průměrem vnějšího okraje okružního 
jízdního pásu 32,0 m a se středním zvýšeným ostrovem o průměru 10,0 m. Sousední větve okružní 
křižovatky budou propojeny samostatnými rampami, které budou připojeny na komunikace 
odbočovacími a připojovacími pruhy, mezi okruhem křižovatky a propojovacími rampami budou 
situovány dělící ostrůvky. V souběhu s odbočením ve směru ke komunikaci Vídeňské bude vedena 
stezka pro chodce a cyklisty, oddělená od komunikace silničním svodidlem. 

Do násypového tělesa komunikace bude začleněna boční hráz na západní straně retenční nádrže 
Rezerva. Rampa z obchvatové komunikace na Kunratickou spojku ve směru k Vídeňské bude vedena 
na přisypaném tělese hráze, provedeném po opravě a utěsnění hráze s následnou úpravou svahu 
lomovým kamenem. 

V začátku obchvatové komunikace bude nad hranou retenční nádrže vedena stezka pro chodce 
a cyklisty s využitím navýšené stávající boční hráze, podél propojovací komunikační rampy bude 
oddělená od vozovky i od svahu nádrže silničním zábradlím. Stezka bude napojena na rameno 
Kunratické spojky ve směru k Vídeňské, přes Kunratickou spojku bude stezka převedena přechodem 
s děleným ostrůvkem šířky 2,5 m severně od osy komunikace. Nad retenční nádrží bude stezka vedena 
po manipulační ploše, ze které bude napojen sjezd na manipulační panelovou komunikaci v retenční 
nádrži. Pro vjezd na plochu bude část svodidla mezi touto plochou a vozovkou provedena v délce 16 m 
jako vyjímatelná. 

Připojení komunikace Libušské (SO 1004) 

Okružní křižovatka hlavní trasy s přeloženou komunikací Libušskou a navazující polní cestou směrem 
na Hodkovice bude umístěna v km 1,612 staničení hlavní trasy. Křižovatka bude s jedním jízdním 
pruhem s průměrem vnějšího okraje okružního jízdního pásu 36,0 m a se středním zvýšeným ostrovem 
o průměru 12,0 m. 

Nová část komunikace Libušské bude na pozemku č. parc. 659/65, k.ú. Písnice za okrajem původní 
zástavby navazovat na stávající komunikaci Libušskou a bude v délce cca 260 m vedena jižně 
v přibližně přímém směru k napojení na hlavní trasu. Komunikace bude mít dva jízdní pruhy šířky 
3,0 m s vodícím proužkem 0,25 m a jednostranný chodník při západní straně, při východní straně bude 
nezpevněná krajnice šířky 0,75 m a příkop pro odvodnění přilehlé poloviny vozovky. Komunikace 
bude na straně podél chodníku odvodněna uličními vpusťmi do nové dešťové kanalizace. 

Součástí nové trasy Libušské budou dvě autobusové zastávky. Zastávka ve směru z centra bude 
umístěna před vjezdem do autobusové smyčky v samostatném zálivu mimo vozovku. Zastávka ve 
směru do centra bude umístěna v km 0,00 - 0,06 (staničení směrem z centra) nové trasy komunikace 
Libušské, zastavování bude na jízdním pásu vozovky. Podél této zastávky bude umístěn zastávkový 
ostrůvek s přístupovým chodníkem vedeným v délce cca 19 m od přechodu pro pěší přes komunikaci 
Libušskou, situovaným před křižovatkou s komunikací Rohanovskou areálu Písnické rezidence - 
Vrtilka. 

Okružní křižovatka Podchýšská (SO 1005) 

Okružní křižovatka hlavní trasy s komunikací Podchýšskou a navazující polní cestou směrem na 
Hodkovice bude umístěna v km 1,612 staničení hlavní trasy. Křižovatka bude s jedním jízdním 
pruhem s průměrem vnějšího okraje okružního jízdního pásu 32,0 m a se středním zvýšeným ostrovem 
o průměru 10,0 m. Sousední větve okružní křižovatky budou propojeny samostatnými rampami, a to 
i v přímém směru. Rampy budou připojeny na komunikace odbočovacími a připojovacími pruhy, mezi 
okruhem křižovatky a propojovacími rampami budou dělící ostrůvky. Křižovatka bude odvodněna do 
příkopů, voda z příkopu na jižní straně bude do příkopu na severní straně převedena stávajícím 
propustkem, který je za koncem úpravy komunikace Podchýšské. 

Propustky (SO 1006) 

Propustky z betonových trub pro převedení dešťových vod z odvodňovacích příkopů budou umístěny 
v křížení pod vozovkami a pod stezkou pro chodce a cyklisty. Většina propustků pod stezkou a pod 



Č.j. P12 21442/2016 OVY str. 5 

 
bočními komunikacemi bude z trub DN 600. Propustky pod hlavní trasou budou z trub DN 1200 v km 
1,693 50, z trub DN 1000 v km 0,270 00 a z trub DN 800 v km 0,130 00 a km 1,954 90. Propustky 
z trub DN 800 budou pod stezkou v km 1,954 90, hospodářským vjezdem v km 2,002 00 a pod 
připojením komunikace K Vrtilce. 

Stezka pro chodce a cyklisty (SO 1007) 

Stezka pro chodce a cyklisty (též „cyklostezka“) bude umístěna podél hlavní trasy v poloze za 
odvodňovacím příkopem, v úseku, kde trasa překonává údolní nivu Libušského potoka, bude 
cyklostezka vedena podél komunikace, oddělená od vozovky pásem zeleně o šířce 3 m. Cyklostezka 
bude řešena pro obousměrný provoz ve dvou pruzích v šířce živicí zpevněné plochy 2,50 m, podél 
zpevněné plochy budou vedeny nezpevněné krajnice šířky 0,50 m ukončené hranou násypového tělesa. 
Cyklostezka bude umístěna od km 0,083 55 hlavní trasy obchvatové komunikace, kde bude navazovat 
na manipulační plochu podél retenční nádrže Rezerva, vybudovanou v rámci křižovatky s Kunratickou 
spojkou. Cyklostezka bude vedena při východní a jižní straně hlavní trasy a výškově bude umístěna 
shodně s hlavní trasou. V trase cyklostezky budou umístěny odbočky pro budoucí napojení cyklotras 
v prodloužení komunikací Švihovská (cca km 0,202) a Klenovická (cca km 0,586). Na polní cestu 
v prodloužení komunikace Libušské směrem do Hodkovic bude cyklostezka napojena křížením. Pro 
přejezd k jižní zástavbě Písnice bude za křižovatkou hlavní trasy s komunikací Libušskou cyklostezka 
vedena do snížené úrovně k podjezdu pod hlavní trasou (SO 2006) v km 1,705 50 a dále bude 
umístěna i podél severní strany hlavní trasy, kde bude napojena na jižní konec komunikaci K Vrtilce. 
V hlavním směru bude cyklostezka ukončena současně s obchvatovou komunikací a bude navazovat 
na trasu budovanou v rámci mimoúrovňové křižovatky Břežany, kde je vedena podél jízdních pruhů 
vozovky přes mostní objekt Pražského okruhu. 

Dopravní opatření, dočasné vozovky (SO 1009) 

Pro umožnění provozu na stávající Kunratické spojce po dobu výstavby okružní křižovatky bude jižní 
strana komunikace dočasně rozšířena o vozovku šířky 3,0 - 3,5 m, která bude umístěna na ploše 
zvýšeného násypu na tělese Kunratické spojky a hráze nádrže Rezerva. 

Pro umožnění provozu z komunikace Podchýšské ve směru na Dolní Břežany po dobu výstavby 
okružní křižovatky Podchýšská - Libušská bude v jihozápadním kvadrantu podél původní křižovatky 
umístěna dočasná obousměrná komunikace o délce cca 170 m a základní šířce 7 m s krajnicemi, 
napojená na stávající vozovky. Pro přejezdy přes stávající příkopy budou pod vozovkou umístěny 
dočasné propustky. Po ukončení provozu bude dočasná komunikace odstraněna a plocha bude 
upravena do původního stavu včetně vyčištění návazných příkopů. 

Dočasná komunikace pro staveništní dopravu o délce cca 60 m a šířce cca 3 m bude umístěna podél 
severní strany okružní křižovatky na Kunratické spojce, pro přejezd přes stávající příkop bude umístěn 
dočasný propustek. Po ukončení provozu bude dočasná komunikace odstraněna a plocha bude 
upravena do původního stavu včetně vyčištění příkopu. 

Autobusová smyčka (SO 1011) 

Autobusová smyčka bude umístěna v prostoru mezi stávající trasou komunikace Libušské a novou 
křižovatkou hlavní trasy s Libušskou. Smyčka bude mít vnitřní poloměr 10 m, vnější poloměr 19 m 
a šířku vozovky 9,0 m. Smyčka bude řešena dopravně s odvodněním vozovky podélným spádem do 
dvou uličních vpustí a přes odlučovač ropných látek do dešťové kanalizace, s veřejným osvětlením a 
přístupovým chodníkem. Smyčka bude vybavena objektem sociálního zařízení, napojeného na 
vodovod, splaškovou kanalizaci a rozvod el. energie 1 kV z rozvodů umístěných v areálu Písnické 
rezidence - Vrtilka. 

Příjezd k retenční nádrži (SO 1012) 

Příjezd k retenční nádrži sever bude umístěn podél západní strany hlavní trasy a bude napojen na polní 
cestu vedoucí do tohoto prostoru ve směru od komunikace Na Losách. Příjezd o délce cca 65 m a šířce 
5,0 m bude proveden ze zatravňovacích panelů. 

Příjezd k retenční nádrži jih bude umístěn podél východní strany hlavní trasy a bude napojen na polní 
cestu vedoucí do tohoto prostoru ve směru od Hodkovic. Příjezd o délce cca 50 m a šířce 5,0 m bude 
proveden ze zatravňovacích panelů. 
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Oplocení (SO 1013) 

Oplocení bude umístěno na pozemcích č. parc. 765 a 848/1, k.ú. Písnice podél západního okraje hlavní 
trasy, bude uzavírat stávající oplocení těchto pozemků v části nedotčené stavbou a bude navázáno na 
poslední ponechané sloupky stávajícího oplocení kolmého na hlavní trasu. Oplocení o výšce 1,8 m 
bude pletivové na sloupcích osazených do betonových patek a s podezdívkou o výšce 15 - 20 cm. 

Most přes Libušský potok (SO 2001)  

Mostní objekt bude umístěn v km 1,132 hlavní trasy (bod křížení s Libušským potokem). Most 
o 1 otvoru bude sloužit pro převedení hlavní trasy a cyklostezky přes Libušský potok, jehož koryto 
bude ponecháno ve stávající trase. Most pro silniční dopravu a lávka pro cyklostezku budou řešeny 
jako samostatné oddělené konstrukce, délka přemostění mostu bude 20,38 m a lávky 26,66 m, výška 
mostu i lávky nad dnem potoka bude cca 4,7 m. Spodní stavbu mostu i lávky budou tvořit 
železobetonové stěnové opěry vetknuté do řady železobetonových pilot. Konstrukce mostu a lávky 
bude respektovat šířkové, směrové a výškové vedení převáděných komunikací. Na mostě budou 
osazena zábradelní svodidla, na lávce bude osazeno zábradlí o výšce 1,3 m.  

Most přes biokoridor ÚSES (SO 2002) 

Mostní objekt bude umístěn v km 0,970 hlavní trasy (bod křížení s biokoridorem). Most o 1 otvoru 
bude sloužit pro převedení hlavní trasy a cyklostezky přes biokoridor, jehož koryto bude ponecháno ve 
stávající trase. Most pro silniční dopravu a lávka pro cyklostezku budou řešeny jako samostatné 
oddělené konstrukce, délka přemostění mostu i lávky bude 10 m, výška nad koridorem bude u mostu 
3 m, u lávky 2,7 m. Spodní stavbu mostu i lávky budou tvořit železobetonové stěnové opěry vetknuté 
do řady železobetonových pilot. Konstrukce mostu a lávky bude respektovat šířkové, směrové 
a výškové vedení převáděných komunikací. Na mostě budou osazena zábradelní svodidla, na lávce 
bude osazeno zábradlí o výšce 1,3 m. Ve střední části prostoru pod mostem bude veden příkop 
zpevněný rovnaninou z regulačního kamene pro odvodnění východní strany násypového tělesa do 
potoka v rámci SO 1001. 

Mostní objekt Kunratická spojka (SO 2003) 

Most o 1 otvoru bude umístěn na komunikaci Kunratická spojka na západní straně okružní křižovatky 
ve vzdálenosti cca 25 m od středu křižovatky hlavní trasy s Kunratickou spojkou. Most bude sloužit 
pro převedení komunikace přes náhradní severojižní trasu biokoridoru a občasné vodoteče, která 
prochází pod mostem a navazuje na příkopy vedené při patách násypového tělesa. Délka přemostění 
bude 3 m, výška mostu nad dnem vodoteče bude cca 2,5 m. Prostor pod mostem o šířce 3,0 m bude 
odlážděn a v příčném směru tvarově upraven zahloubením střední části se zvýšenými okraji v příčném 
sklonu 4 %. Most celkové šířce cca 30 m bude v půdorysném tvaru přizpůsoben nepravidelnému 
uspořádání rozšiřující se komunikace před křižovatkou s rezervou pro vytvoření čtvrtého ramene 
křižovatky. Na mostě budou osazena zábradelní svodidla. 

Protihluková stěna č. 1 (SO 2004) 

Protihluková stěna č. 1 bude umístěna na pozemcích č. parc. 670/1, 845/25, 848/2, 876/1, 876/2, 876/5, 
876/6, k.ú. Písnice a č. parc. 2484/3, k.ú. Kunratice. Stěna bude umístěna podél jižní strany Kunratické 
spojky, kde bude začínat ve vzdálenosti cca 128 m od středu okružní křižovatky, dále podél 
jihozápadní strany okružní křižovatky a podél západní strany hlavní trasy až po km 0,100. Stěna bude 
mít délku 196 m, výšku 3 m a bude ozeleněna vegetací zvláště ze strany přivrácené k obytným 
územím. 

Protihluková stěna č. 2 (SO 2005) 

Protihluková stěna č. 2 bude umístěna na pozemcích č. parc. 765, 766/1, 766/2, 766/3, 835/29, 845/12, 
k.ú. Písnice. Stěna bude umístěna podél západní strany hlavní trasy od křižovatky s komunikací 
Švihovskou od km 0,241 po km 0,317. Stěna bude mít celkovou délku 80 m a bude složena ze tří 
úseků - první úsek o délce 30 m a výšce 3,0 m, druhý úsek o délce 20 m a výšce 3,5 m a třetí úsek 
o délce 30 m a výšce 3,0 m (ve směru staničení). Stěna bude ozeleněna vegetací zvláště ze strany 
přivrácené k obytným objektům. 
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Mostní objekt - podjezd cyklostezky (SO 2006) 

Mostní objekt bude umístěn v km 1,705 50 hlavní trasy. Most o 1 otvoru bude sloužit pro převedení 
hlavní trasy přes cyklostezku. Délka přemostění bude 5 m a šířka 14,52 m, výška mostu nad 
cyklostezkou bude 3,36 m. Průjezdní prostor podjezdu bude mít světlou šířku 5,0 m a světlou výšku 
min. 2,6 m. Konstrukce mostu bude respektovat šířkové, směrové a výškové vedení převáděné 
komunikace. Na mostě budou osazena zábradelní svodidla. 

Mostní objekt č. 1 na cyklostezce (SO 2007) 

Mostní objekt o 1 otvoru bude umístěn v úrovni km 0,130 hlavní trasy a bude sloužit pro převedení 
cyklostezky přes odvodňovací příkop komunikace Švihovské, který bude v tomto místě ústit do 
retenční nádrže Rezerva a dále do Kunratického potoka. Délka přemostění bude 4,1 m a šířka 3,9 m, 
volná šířka mostu bude 3,0 m, výška mostu nad dnem příkopu bude 1,36 m. Konstrukce mostu bude 
respektovat šířkové, směrové a výškové vedení převáděné cyklostezky. Na mostě bude osazeno 
zábradlí o výšce 1,3 m. Svahy příkopu pod mostem budou upraveny ve sklonu 1:2 a budou zpevněny 
betonovými deskami. 

Mostní objekt č. 2 na cyklostezce (SO 2008) 

Mostní objekt o 1 otvoru bude umístěn v úrovni km 0,202 hlavní trasy a bude sloužit pro převedení 
cyklostezky přes východní odvodňovací příkop hlavní trasy. Most bude navazovat na přechod 
cyklostezky přes hlavní trasu. Délka přemostění bude 2,8 m a šířka 4,9 m, volná šířka mostu bude 
4,0 m, výška mostu nad dnem příkopu bude 1,11 m. Konstrukce mostu bude respektovat šířkové, 
směrové a výškové vedení převáděné cyklostezky. Na mostě bude osazeno zábradlí o výšce 1,3 m. 
Svahy příkopu pod mostem budou upraveny ve sklonu 1:2,5 a budou zpevněny betonovými deskami. 

Úprava nádrže Rezerva (SO 3001) 

Dešťové vody v povodí Kunratického potoka budou patními příkopy odváděny do této vodoteče. 
Napojení příkopů bude řešeno pomocí nově zbudovaného koryta vodoteče umístěného na dně retenční 
nádrže Rezerva. Příčný profil koryta bude miskovitý, koryto bude opevněno rovnaninou z regulačního 
kamene. Technické opevnění bude do výšky 30 cm nade dnem toku, na toto opevnění bude navazovat 
opevnění vegetační. Nátok z příkopu do vodoteče bude opevněn dlažbou z regulačního kamene do 
betonu s vyspárováním v délce cca 5 m. Celková délka vodoteče bude 42 m. Těleso hráze retenční 
nádrže Rezerva bude na východní straně rozšířeno do prostoru nádrže pro realizaci okružní křižovatky 
na Kunratické spojce. Těleso hráze bude přisypáno a upraveno za použití těsnícího koberce 
chráněného kamenným pohozem. Při patě přisypání bude obnovena panelová revizní vozovka. 

Úprava příkopů ke zpomalení odtoku z povodí (SO 3002) - odvodnění 

Kunratický potok 

úsek km 0,000 - 0,125 

Dešťové vody z prostoru přiléhajícího z jižní strany ke Kunratické spojce a ze západní strany k hlavní 
trase budou převedeny pomocí mostního objektu pod Kunratickou spojkou a napojeny v místě 
výústního objektu nádrže Rezerva přímo do Kunratického potoka. Zpomalení odtoku z tohoto povodí 
bude řešeno hradícími stěnami v patních příkopech komunikací. 

úsek km 0,125 - 0,835 

Dešťové vody z příkopů hlavní trasy budou pomocí nově vybudovaného koryta svedeny do retenční 
nádrže Rezerva. V příkopech budou umístěny hradící stěny pro zpomalení odtoku z povodí. Hranicí 
přítoku vody do těchto příkopů bude západní část polní cesty v prodloužení komunikace Na Losách. 

Libušský potok (horní tok byl nově označen jako Písnický potok) 

úsek km 0,835 - 1,150 

Dešťové vody z tohoto úseku budou svedeny do Libušského (Písnického) potoka. Před zaústěním do 
vodoteče bude provedena úprava pro umístění norné stěny z dřevěných dluží s funkcí bezpečnostního 
prvku v případě havárie. 

úsek km 1,150 - 1,600 

Dešťové vody z tohoto úseku budou svedeny do Libušského (Písnického) potoka. Před zaústěním do 
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vodoteče budou po stranách hlavní trasy umístěny 2 retenční nádrže ve tvaru „stopy“ o hloubce cca 
1,6 m. Vtok bude do paty nádrže, která bude od další části oddělena hrázkou. Nádrže budou trvale 
vzdouvat vodu v hloubce cca 0,7 - 1,0 m, zbývající část bude využita jako retenční prostor pro ochranu 
Libušského (Písnického) potoka před přívalovým deštěm. Dno nádrží bude vydlážděno z regulačního 
kamene do betonu. Odtokové potrubí bude umístěno pod hladinou stálého nadržení vody a bude 
opatřeno vírovým ventilem pro regulaci odtoku z nádrže. 

úsek km 1,600 - 1,780 
Dešťové vody z patních odvodňovacích příkopů budou svedeny vpustí do dešťové kanalizace 
odvodňující komunikaci Libušskou (SO 3003). 

úsek km 1,780 - 2,327 
Dešťové vody z odvodňovacích příkopů budou svedeny do Libušského potoka vodotečí Vrtilka 
situovanou podél komunikace K Vrtilce. V příkopech budou umístěny hradící stěny. Vnější patní 
příkop podél cyklostezky v úseku od komunikace K Vrtilce po zaústění potoka Vrtilka (km 2,135) 
bude zároveň tvořit koryto potoka Vrtilka. Dno příkopu bude opevněno rovnaninou z regulačního 
kamene, nátoky a výtoky do a z propustků dlažbou z regulačního kamene do betonu. Změny opevnění 
a napojení na stávající koryto budou zajištěny příčnými stabilizačními prahy z regulačního kamene na 
celý profil koryta se zavázáním do břehů v délce 1 m. 

Odvodnění komunikace Libušská (SO 3003) 
Území komunikace Libušské a hlavní trasy v prostoru křižovatky s komunikací Libušskou a území 
autobusové smyčky bude odvodněno dvěma novými stokami dešťové kanalizace D1 a D1-1. Dešťové 
vody budou svedeny do uličních vpustí UV 1-7 a do patních příkopů napojených na horské vpusti 
HV 1-4, vpusti budou novými přípojkami napojeny na nové stoky. Stoka D1 (DN 300 a DN 400) 
o délce 233,5 m bude v šachtě Š1 napojena na dešťovou kanalizaci DN 400 budovanou v rámci stavby 
č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B. Stoka bude vedena v komunikaci 
Libušské a v prostoru autobusové smyčky a bude ukončena šachtou Š7 na pozemku č. parc. 982/1, k.ú. 
Písnice. Stoka D1-1 (DN 300) o délce 34,5 m bude v šachtě Š4 napojena na stoku D1 a bude vedena 
z komunikace Libušské do prostoru odbočky k autobusové smyčce. Na stoce D1-1 mezi šachtami Š10 
a Š11 bude umístěn odlučovač lehkých kapalin, který bude sestávat z kalové jímky a jímky odlučovače 
ropných látek. V prostoru nad odlučovačem bude umístěna zpevněná plocha pro příjezd obslužného 
vozidla. Přípojky uličních a horských vpustí budou umístěny v komunikaci Libušské a v prostoru 
autobusové smyčky a budou mít délku cca 3 - 13 m. 

Úprava Libušského (Písnického) potoka (SO 3004) 
V prostoru křížení hlavní trasy s Libušským (Písnickým) potokem (mostní objekt SO 2001) v km 
1,132 60 bude koryto potoka ve stávajícím tvaru, pouze v místě vyústění potrubí z retenčních nádrží 
a jejich obtokových příkopů bude koryto opevněno rovnaninou z regulačního kamene. Pro potřeby 
realizace a následné obsluhy a údržby koryta vodoteče bude proveden manipulační pruh o šířce 4 m, 
který bude následně ohumusován a zatravněn. 

Mělký mokřad (SO 3005) 
Mělký mokřad o délce 95 m a šířce 30 m bude umístěn u levého břehu Libušského (Písnického) 
potoka ve stávajícím podmáčeném prostoru přibližně v úrovni km 0,900 - 1,000 hlavní trasy. Umělý 
mokřad bude dotován vodami z Libušského (Písnického) potoka, z mělkého příkopu nedalekého 
potoka a částečně podzemní vodou. Po obvodu mokřadu budou vysazeny porosty pobřežních 
mokřadních dřevin a v prostoru mokřadu mokřadní společenstva rákosin. 

Přípojka kanalizace - smyčka (SO 3006) 
Přípojka splaškové kanalizace bude umístěna na pozemcích č. parc. 659/23, 659/65, 981/14, 981/294, 
981/309, k.ú. Písnice a bude odvádět odpadní vody ze sociálního zařízení pro řidiče autobusů 
u autobusové smyčky při komunikaci Libušské. Přípojka o délce 29 m a profilu DN 300 (15 m) a DN 
200 (14 m) bude napojena na splaškovou stoku DN 300 umístěnou v komunikaci Úbislavské areálu 
„Písnické rezidence - Vrtilka“. Veřejnou částí přípojky bude úsek v profilu DN 300 od napojení na 
stoku po šachtu Š 21. V trase pod protihlukovou stěnou bude potrubí přípojky uloženo v ocelové 
chráničce o délce 2 m. 



Č.j. P12 21442/2016 OVY str. 9 

 
Přípojka vodovodu - smyčka (SO 3501) 

Vodovodní přípojka bude umístěna na pozemcích č. parc. 659/23, 659/65, 981/14, 981/294, 981/309, 
k.ú. Písnice a bude zásobovat vodou sociální zařízení pro řidiče autobusů u autobusové smyčky při 
komunikaci Libušské. Přípojka HDPE dn 40 o délce 28 m bude napojena vodovod DN 100 umístěný 
v komunikaci Úbislavské areálu „Písnické rezidence - Vrtilka“. V trase pod protihlukovou stěnou bude 
potrubí přípojky uloženo v ocelové chráničce o délce 2 m. 

Přeložka VN 22 kV (SO 4001) 

Stávající kabel VN 22 kV (PREdistribuce a.s.) směr TS 6485 - TS 1126 vedený podél severní strany 
Kunratické spojky bude v místě okružní křižovatky s obchvatovou komunikací přeložen do nové trasy 
respektující tvar křižovatky. Přeložka o délce cca 70 m bude umístěna na pozemcích č. parc. 877/5, 
878/2, 878/25, k.ú. Písnice a č. parc. 2373/36, 2484/1, k.ú. Kunratice a bude provedena novým 
kabelem naspojkovaným na stávající kabel. V místech křížení se sdělovacími kabely bude překládaný 
kabel uložen do chrániček. 

Veřejné osvětlení - Libušská (SO 4002) 

Veřejné osvětlení (VO) bude umístěno v západním chodníku nové trasy komunikace Libušské 
a v odbočce do autobusové smyčky, kde bude rozděleno na dvě trasy ukončené na pozemcích č. parc. 
982/1 a 989/1, k.ú. Písnice v západním a východním chodníku autobusové smyčky. Nová kabelová 
trasa VO bude napojena na jižní konec stávající trasy VO v komunikaci Libušské, délka trasy bude cca 
280 m. V přechodech pod komunikacemi budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček. 

Přípojka 1 kV a uzemnění - smyčka (SO 4003) 

Objekt sociálního zařízení u autobusové smyčky při komunikaci Libušské bude napojen na rozvod 
el. energie novým kabelovým připojeným z přípojkové skříně SS102 rozvodů 1 kV umístěných 
v rámci stavby Písnické rezidence - Vrtilka. Připojovací kabel 1 kV o délce 28 m bude umístěn na 
pozemcích č. parc. 981/14, 981/294, 981/309, 659/23, 659/65, k.ú. Písnice a bude napojen do 
přípojkové elektroměrové skříně objektu sociálního zařízení. Součástí stavby bude uzemnění 
sociálního zařízení společné pro přípojku a případně pro instalovaný hromosvod. V přechodech pod 
vozovkami, vjezdy a pojížděnými plochami bude kabel uložen do chráničky. 

Úpravy optických zařízení - Kunratická spojka (SO 5001) 

Stávající ochranné trubky HDPE a optické kabely společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. (O2 Czech Republic a.s.), TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., SITEL, spol. 
s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a dalších, vedené na pozemcích č. parc. 2373/36 a 2484/1 v k.ú. 
Kunratice při severní straně komunikace Kunratická spojka, budou v místě nové okružní křižovatky 
s obchvatovou komunikací přeloženy do nově chráněné směrově totožné trasy. Shodně se stávající 
trasou bude umístěna tříotvorová kabelová chránička 3xJANODUR o průměru 160/137,5 mm, do které 
bude přeloženo 12 nových ochranných trubek HDPE pro optické kabely. Souběžně bude umístěna 
obetonovaná dělená chránička, do které budou uloženy 3 provozní trubky s optickými kabely. Délka 
přeložky bude cca 65 m. 

Úprava MTS Telefónica - ul. V Zákopech (SO 5002) 

Stávající rezervní staniční kabel místní telefonní sítě vedený v komunikaci V Zákopech, který zasahuje 
do prostoru stavby obchvatové komunikace, bude zkrácen západním směrem o cca 25 m. Kabel bude 
v úrovni společné hranice pozemků č. parc. 848/1 a 848/2, k.ú. Písnice odkryt, přerušen a směrem 
k ÚR 12/11 zaslepen smrštitelnou koncovkou. 

Přeložka MTS Telefónica - ul. Libušská (SO 5003) 

Stávající místní a dálkové sdělovací metalické kabely vedené severně a západně podél komunikace 
Libušské a severně podél komunikace Podchýšské budou v délce cca 600 m přeloženy do nové trasy 
vedené severně a západně podél obchvatové komunikace přibližně v úseku km 1,720 - 2,250 a v délce 
cca 100 m do nové trasy vedené podél severní strany komunikace Podchýšské a severozápadní strany 
okružní křižovatky Libušská - Podchýšská. Přeložka bude umístěna na pozemcích č. parc. 53/28, 
977/5, 978/10, 981/4, 981/9, 981/16, 981/27, 981/339, k.ú. Písnice a č. parc. 237/1, 303/10, 303/12, 
303/13, 303/14, 303/26, 303/27, 303/29, 343/8, 343/14, 343/15, 343/16, 343/17, 343/18, k.ú. 
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Cholupice. Současně bude do nové trasy přeložen místní sdělovací optický kabel SOK č. 186.547 VÚJ 
Dolní Břežany - VÚJ Písnice v délce cca 350 m včetně ochranných trubek. Kabel bude přeložen podél 
západní strany obchvatové komunikace v úseku od křižovatky s komunikací K Vrtilce. Vlastní kabel 
bude položen v celém úseku mezi SÚ Dolní Břežany a SÚ Písnice v rozsahu cca 5500 m. V úseku 
přeložky budou položeny ochranné trubky HDPE do nové trasy. Nová záložní trubka bude přepojena 
na stávající záložní trubku. Do této trubky bude zafouknuta nová délka optického kabelu a bude 
ukončena ve stávajících optických rozvaděčích. Ze stávající provozní trubky bude demontován 
přeložkou vyřazený stávající optický kabel a tato trubka bude přepojena na nově položenou trubku. 
Původní provozní trubka bude po přeložce v tomto úseku sloužit jako trubka záložní. 
V místech křížení nové kabelové trasy s vozovkami budou nové kabely uloženy obetonovaných 
chrániček. 
Přeložka kabelu DK VUSS - ul. Podchýšská (SO 5004) 
Stávající dálkový sdělovací kabel vedený podél jihozápadní strany křižovatky komunikací Podchýšské 
a Libušské bude přeložen do nové trasy respektující tvar nové okružní křižovatky obchvatové 
komunikace a Podchýšské. Přeložka o délce cca 283 m bude umístěna na pozemcích č. parc. 237/1, 
343/8, 343/14, 343/15, 343/16, 343/17, 343/18, k.ú. Cholupice, bude vedena jižně od komunikace 
Podchýšské a dále podél západní strany obchvatové komunikace v km cca 2,100 - 2,250. Stávající 
kabel bude nahrazen novým kabelem v úseku mezi spojkami 09/8a - P9 - 10/1a (113 m a 170 m). 
Sociální zařízení u autobusové smyčky (SO 7001) 
Objekt sociálního zařízení pro řidiče autobusů bude umístěn na pozemku č. parc. 659/65, k.ú. Písnice 
u západní větve autobusové smyčky a bude odsazen o min. 0,9 m od nového chodníku smyčky. Objekt 
bude tvořit typová buňka o rozměrech cca 5,5 x 3,1 m a výšce cca 3 m, která bude osazena na 
betonové základové pasy. Úroveň podlahy bude na kótě ± 0,00 = 315,77 m n. m. Bpv. Buňka bude 
novými přípojkami napojena na splaškovou kanalizaci, vodovod a el. energii (SO 3006, 3501, 4003) 
z rozvodů areálu „Písnické rezidence - Vrtilka“. Dešťové vody budou vsakovány do terénu. 
Společné podmínky umístění stavby: 
Území dotčené vlivy stavby se vymezuje shodně s územím dotčeným umístěním stavby na výše 
uvedených pozemcích. 
Stavba bude umístěna v půdorysném tvaru a ve vzdálenosti od hranic pozemků tak, jak je zakresleno 
v grafické příloze rozhodnutí, která je součástí spisu a bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
ověřena, jak je uvedeno výše. 

Podmínky pro přípravu stavby a pro zpracování projektové dokumentace 
Příprava stavby a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude splňovat následující 
podmínky: 
1. Z hlediska ochrany veřejného zdraví: 
- Hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru staveb překračovat hygienické 

limity akustického tlaku LAeq 65 dB v době od 7 do 21 hodin, LAeq 60 dB v době od 6 do 7 hodin 
a od 21 do 22 hodin a LAeq 45 dB v době od 22 do 6 hodin. 

- K žádosti o stavební povolení bude doloženo měření hluku stávajícího stavu. V případě nedodržení 
hygienických limitů musí být k žádosti ke stavebnímu řízení navržena protihluková opatření. Pro 
obchvatovou komunikaci (stavba č. 0088) jsou příslušné hygienické limity pro hluk z dopravy na 
pozemní komunikaci v denní době LAeq,16h 60 dB a v noční době LAeq,8h 50 dB, resp. pro 
komunikaci Libušská a Kunratická spojka LAeq,16h 70 dB/LAeq,8h 60 dB před provedením výstavby, 
po výstavbě obchvatové komunikace pro komunikaci Libušská LAeq,16h 60 dB/LAeq,8h 50 dB. 

- K dokumentaci bude doložena hluková studie - posouzení hluku ze stavební činnosti pro období 
výstavby a pro okolí dopravních tras staveniště. 

2. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“): 
- Před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice záboru zemědělské půdy. Bude-li výstavba 

na lokalitě probíhat po etapách, pak vždy pro jednotlivé etapy. 
- Odnímaná plocha zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování okolní 

zemědělské půdy, hydrologických a odtokových poměrů v území. 
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- Termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby 

nedocházelo ke škodám na porostech. 

- Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani 
nedojde ke zhoršení jejich přístupnosti. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest 
k těmto pozemkům bude zřízena náhrada. Organizace půdní držby navazující na nové úseky trati 
bude zajištěna prostřednictvím pozemkových úprav v součinnosti s příslušným pozemkovým 
úřadem. 

- Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich 
vybudovaných, zajistí stavebník na svůj náklad provedení nápravných opatření, včetně obnovení 
funkčnosti vybudovaného melioračního zařízení. 

- Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF zajistí stavebník na vlastní náklady před zahájením 
stavebních prací provedení skrývky kulturních vrstev půdy na základě výsledků půdoznaleckého 
průzkumu. Skryté zeminy budou deponovány na ploše odnětí, na místě, kde skrývka nemusí být 
provedena. Následně stavebník zajistí na svůj náklad rozvezení a rozprostření skrytých vrstev půdy. 
Pro ohumusování svahů komunikačních těles bude použita méně kvalitní ornice o mocnosti max. 
15 cm. Údaje o využití skrývek budou upraveny tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům území. 
Nejpozději do zahájení stavby stavebník předloží Ministerstvu životního prostředí k odsouhlasení 
zpřesnění bilance skrývek a plánu jejich odvozu a rozprostření na konkrétní pozemky po dohodě 
s jejich vlastníky (nájemci), projednané s orgány ochrany ZPF úřadů obcí, v jejichž správním území 
bude skrývka využívána. Bude-li realizace probíhat po etapách, je možno skrývku provádět 
etapovitě. Deponovaná skrývka musí být zabezpečena před odcizením a poškozením. 

- Využití skrývky je možno zpřesnit, případně i změnit podle aktuálních požadavků orgánů ochrany 
ZPF úřadů obcí, v jejichž správním území bude skrývka využívána. O činnostech souvisejících se 
skrývkou, jejím přemístěním, dočasným uložením, rozprostřením a použitím bude veden protokol 
(pracovní deník), v němž budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, 
úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 

- Budou provedena opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci půdy. 

- O zahájení prací v terénu bude písemně informováno Ministerstvo životního prostředí ČR. Pokud 
bude realizace záměru probíhat po etapách, pak vždy při zahájení prací jednotlivých etap. 

3. Z hlediska vodního hospodářství: 

- Dokumentace bude obsahovat uvedení způsobu zabezpečení staveniště (včetně použité 
mechanizace) proti kontaminaci podzemních a povrchových vod a proti úniku vod ze staveniště na 
okolní pozemky. 

- Dokumentace bude obsahovat posouzení vlivu mostního objektu v km 1,1 obchvatové komunikace 
na vodní tok Libušský potok. 

- Způsob organizace výstavby musí zahrnout minimalizaci přítomnosti stavební techniky na 
staveništi a její zabezpečení lokálním zpevněným podložím, neprovádění údržby mechanismů 
s výjimkou běžné denní údržby, minimalizování plnění provozními kapalinami na staveništi - pouze 
za realizace preventivních opatření proti jejich úniku. 

- Zařízení staveniště musí být umístěno mimo inundační území. 

- K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů nebo do 
okolního prostředí musí být navrženy a vybudovány ochranné jímky a zemní hrázky, které zamezí 
nekontrolovanému odtoku znečištěných dešťových vod ze staveniště a okolního prostředí. 

- Ve dvouměsíčním intervalu v posledním roce před zahájením stavby a v průběhu stavby musí být 
prováděny odběry vody v místech budoucího vyústění dešťových vod do recipientů s prováděním 
rozborů, které budou sloužit k porovnání se vzorky odebranými po realizaci stavby. Druhy 
požadovaných rozborů a podmínky odběrů vzorků stanoví příslušný vodoprávní úřad. 

- Odtoky z hradících stěn v odvodňovacích příkopech (SO 3002) budou opatřeny uzávěry pro případ 
havárie. 
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- Na celém úseku komunikace ve spádové oblasti retenční nádrže Rezerva budou v příkopech 

realizovány retenční hrázky. 
- Omezení množství srážkových vod, vypouštěných do málovodných recipientů, bude zajištěno 

pomocí retenčních nádrží navržených na množství odpovídající intenzitě deště s nevyšší vydatností 
a zabezpečených řízeným omezeným odtokem. Retenční nádrže budou kapacitně vyhovující 
množství odváděných vod. 

4. Z hlediska ochrany životního prostředí: 
Hluk a vibrace 

- Zpracovat hlukovou studii pro období realizace stavby na základě Zásad organizace výstavby 
a doložit ji kalibračním měřením hluku provedeným oprávněnou osobou podle zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Studii předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k odsouhlasení. 

- Upřesnit na základě Zásad organizace výstavby vedení nákladní dopravy související s realizací 
stavby tak, aby nákladní automobily projížděly v minimálním rozsahu obytnou zástavbou. Ze 
staveništní dopravy a pro přístupy na staveniště vyloučit průjezd Písnicí - Libušskou ulicí. 

Vody 
- Upřesnit potřebu technologické vody a způsobu jejího zajištění. Na staveništi nebude realizována 

výroba betonu. 
- Zmapovat nejbližší vodní zdroje v okolí posuzované stavby, uvést jejich charakteristiku a navrhnout 

opatření, aby nedošlo k jejich negativnímu ovlivnění. 
- Uvést konečný typ odlučovače ropných látek, který bude umístěn u autobusové smyčky, jeho 

velikost, účinnost, místo vyústění, výpočet výsledného znečištění odtékajících odpadních vod do 
veřejné kanalizace a porovnání těchto hodnot s požadavky kanalizačního řádu s tím, že výsledné 
hodnoty musí vyhovovat požadavkům kanalizačního řádu. 

- Pro odvodňovací systém komunikace uvést podrobný návrh opatření pro ochranu povrchových vod 
a realizovat následující druhy ochrany: 
- retenční nádrže v povodí Libušského potoka zemního charakteru s částečným vyhloubením pod 
úroveň stávajícího terénu a vzdouvací hrázkou, které umožní zadržení povrchového odtoku 
a postupné vypouštění retenčního prostoru do recipientu potrubím malého profilu, vtok do 
odtokového potrubí bude opatřen uzávěrem pro případ likvidace následků havárie vozidla 
s nebezpečnými látkami, 
- hradící stěny budou umístěny do příkopů za účelem zadržení povrchového odtoku s postupným 
vypouštěním s potrubím malého profilu u dna příkopu, odtok bude také opatřen uzávěrem pro 
případ havárie, 
- hradítka do příkopů pro zachycení škodlivých látek při havarijní situaci u krátkých úseků 
komunikace (do cca 250 m), kde retence je nefunkční. 

- V posledním roce před zahájením stavby provést ve dvouměsíčním intervalu v místech budoucího 
vyústění dešťových vod do recipientů odběry vody a jejich rozbory, které budou sloužit k porovnání 
se vzorky odebranými po realizaci stavby. 

Odpady 
- Vypracovat pro období realizace stavby systém nakládání s odpady, ve kterém bude uvedeno 

předpokládané množství hlavních druhů produkovaných odpadů z výstavby, způsob jejich třídění, 
samostatné shromažďování a předpokládaný způsob využití či odstranění. 

- Doložit průzkum černých skládek ve stopě plánované komunikace. 
- Blíže specifikovat rozsah demolic související s posuzovaným obchvatem. 
- Blíže specifikovat množství odpadů obsahujících azbest a způsob nakládání s nimi. 
- Upřesnit pro vybranou variantu, zda se v terase plánované komunikace nachází kontaminace půd, 

a pokud ano, pak přijmout opatření k jejímu odstranění. 
- Umístění zařízení staveniště a podrobnosti nakládání s odpady projedná vybraný zhotovitel stavby 

s odbory životního prostředí a dopravy příslušných městských částí. 
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Ochrana přírody 

- Před zahájením stavebních prací provádět biomonitoring spočívající ve sledování populace kriticky 
ohroženého skokana skřehotavého ve vodoteči Libušského potoka, v retenční nádrži - lokálním 
biocentru L2/137 a v rámci významného krajinného prvku (dále též VKP) „Písnice - Společenstvo 
písnických vlhkých luk U Safiny“. V případě zaznamenání negativních změn v populacích bude 
rozhodnuto o přijetí nezbytných nápravných opatření, která povedou k eliminaci negativních 
dopadů stavby a jejího provozování na skokana skřehotavého. 

- Biotop vlhkých luk, které jsou součástí VKP „Písnice - Společenstvo písnických vlhkých luk 
U Safiny“ a současně lokálního biocentra L2/138, nesmí být nijak ovlivněn stavbou a jejím 
provozováním. 

- Doložit aktuální dendrologický průzkum obsahující standardní hodnocení dřevin a zákres dřevin, 
které bude nutné odstranit. 

- Doložit návrh vegetačních úprav, který bude řešit kompenzační opatření za provedené kácení. 
- Navrhnout podél komunikace náhradní výsadbu dřevin - stromů a keřů. Vykácené dřeviny budou 

plně nahrazeny novou výsadbou. Podél obchvatové komunikace bude navrženo stromořadí. 
- V definitivním návrhu vegetačních úprav budou respektovány případné připomínky k návrhu 

vegetačních úprav a budou dodrženy Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, kapitola 13 - Vegetační úpravy a TP 99 - Vysazování a ošetřování silniční vegetace. 

- Navržené dřeviny budou vybrány dle doporučených dřevin v Generelu zeleně pro hlavní město 
Prahu - relativně rychle rostoucí a relativně odolné proti exhalacím a nepříliš náročné na stanovištní 
půdní podmínky. 

- Bude navržena náhrada výsadby vrb za vykácený porost č. 67 u Libušského potoka. 
- Návrh vegetačních úprav předložit odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12 k připomínkování 

a v částech zasahujících do ÚSES a VKP i k odsouhlasení odboru ochrany prostředí MHMP. 
Archeologie 

- Zahájení zemních prací nahlásit dva týdny předem příslušnému archeologickému pracovišti. 
V případě archeologického nebo paleontologického nálezu zastavit práce, ohlásit vše příslušnému 
orgánu státní správy a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. 

- Dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena odboru památkové péče MHMP k vyjádření. 
Půda 

- Upřesnit pro výslednou variantu bilanci zemních prací s uvedením odkud a kudy bude zemina 
dovážena na místo stavby. 

- Upřesnit umístění ornice sejmuté z místa stavby. 
Ostatní 

- Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací, tj. vlivy dočasného charakteru 
eliminovat či minimalizovat technicko-organizačními opatřeními, která budou upřesněna v dalších 
stupních projektové dokumentace. Tyto požadavky a případné garance budou požadovány při 
výběrovém řízení, následně budou zakotveny do realizační smlouvy a dodavatel prací bude povinen 
je zajistit. 

- Upřesnit dobu zahájení a dokončení stavby, dobu výstavby a délku případných jednotlivých etap. 
- Provést porovnání termínů výstavby posuzované stavby s dalšími stavbami, které se budou 

realizovat v těsné blízkosti stavby obchvatu. Pokud se bude v některých případech doba výstavby 
překrývat s dobou výstavby obchvatové komunikace, budou v Zásadách organizace výstavby 
shrnuty možné vlivy této komunikace na životní prostředí a veřejné zdraví a budou navržena 
a následně realizována opatření, kterými by se minimalizovaly negativní vlivy výstavby 
posuzovaného záměru ve vazbě na dané stavby na okolní prostředí a veřejné zdraví. 

5. Z hlediska dopravní a technické infrastruktury: 
- Dokumentace bude obsahovat detail křížení obchvatové komunikace a vodovodních řadů DN 1200 

v blízkosti Kunratické spojky. 
- Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu VO a kmeny stromů musí být min. 5 m 

od stožárů VO. 
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- Pro souběh a křížení tras umístěných a stávajících inženýrských sítí budou respektovány zásady 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
- Dokumentace bude obsahovat zásady organizace výstavby zpracované tak, aby byl zajištěn po 

celou dobu výstavby přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům, přístup 
k ovládacím vodovodním armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok. 

- Práce v okolí komunikací Kunratická spojka a Libušská budou provedeny s minimálním omezením 
dopravy. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od středotlakých plynovodů a přípojek nebudou umisťovány 
objekty zařízení stavenišť, sklady, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, čerpací 
stanice pohonných hmot a sklady hořlavin. 
Z hlediska ochrany sítí elektronických komunikací bude dokumentace obsahovat: 

- zákres stávajících podzemních vedení veřejné komunikační sítě včetně přípojek ke stavbám,  
- návrh provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení veřejné komunikační 

sítě ručně bez použití mechanizace, 
- návrh ochrany odkrytých kabelů před jejich poškozením,  
- zachování stávajícího nadloží nad kabely (bez předchozího souhlasu vlastníka podzemního vedení 

nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad tímto vedením), 
- průkaz o tom, že nad trasami stávajících komunikačních vedení veřejné komunikační sítě nebudou 

navrhována zařízení, skládky apod., které by omezovaly přístup k podzemním elektronickým 
komunikačním zařízením, dále parkoviště ani přístřešky a po trasách nebude pojížděno těžkými 
vozidly (mechanizací) bez předchozí ochrany tras a až do vzdálenosti min. 1,5 m od krajního vedení 
nebude navržena výsadba stromů a keřů. 

Podmínky koordinace: 

Stavba bude věcně a časově koordinována s těmito stavbami: 

- Trasa I.D metra v Praze, stavba - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice (investor 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.), 

- Písnické rezidence - Vrtilka (investor Luna Property, s.r.o.), 
- Nový park Písnice (investor EKOSPOL s.r.o.), 
- Oprava retenční nádrže Rezerva (investor Hl. m. Praha). 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „správní řád“): HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ 00064581, Mariánské nám. 2/2, Praha 1. 

 

Odůvodnění 
 

Žadatel podal dne 21.6.2013 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Dnem 
podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi 
podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel vyzván k jejímu doplnění 
a územní řízení bylo přerušeno. Po doplnění žádosti bylo v řízení pokračováno. 

Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby (dále též „stavební úřad“) před vydáním tohoto 
rozhodnutí zjistil, že Katastrální úřad pro hl. m. Prahu ke dni 30.5.2016 dokončil obnovu katastrálního 
operátu v k.ú. Písnice a provedl změnu číslování parcel tak, že pozemky vedené v evidenci původního 
pozemkového katastru (PK) byly nově definovány parcelními čísly katastru nemovitostí (KN). 
Stavební úřad proto pozemky dotčené umístěním stavby vymezil podle evidence katastru nemovitostí 
s uvedením i původních čísel podle pozemkového katastru. 

Charakteristika záměru: místní komunikace II. třídy (východní obchvat Písnice) propojující 
komunikace Kunratická spojka a Libušská, související stavby dopravní a technické infrastruktury - 
účelové komunikace, stezka pro chodce a cyklisty, protihlukové stěny, autobusová smyčka, 
přeložky, přípojky a nové trasy inženýrských sítí, odvodnění komunikací, úpravy vodních toků. 
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Dokumentaci zpracoval: Dopravní a inženýrské projekty spol. s r.o., zkráceně DIPRO, spol. s r.o., 

Ing. Miroslav Zrzavý, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. 0011533, 
Ing. Daniel Polič, Ph.D., autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011639. 

K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady: 

- stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy - zn. 21891/2012/ 
07143 ze dne 15.6.2012 

- závazné stanovisko orgánu požární ochrany - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, čj. HSAA-
3989-752/ODZS-2011 ze dne 20.4.2011 

- vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - MHMP odbor ochrany prostředí, SZn. S-
MHMP-0204962/2011/1/OOP/VI ze dne 11.5.2011, ÚMČ Praha 4, odbor životního prostředí a 
dopravy, zn. P4/061009/11/OŽPAD/ALEX/st. ze dne 23.6.2011 

- souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF - Ministerstvo životního prostředí čj. 70860/ENV/12, 
4235/610/12 ze dne 11.10.2012, ÚMČ Praha 12 odbor životního prostředí a dopravy zn. P12 
11225/2015 OŽD/Če ze dne 7.4.2015, ÚMČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy zn. P4/ 
041699/14/OŽPAD/MARA ze dne 3.6.2014 

- vyjádření orgánu z hlediska ochrany lesů - MHMP odbor ochrany prostředí, SZn. S-MHMP-
0204962/2011/1/OOP/VI ze dne 11.5.2011 

- závazné stanovisko a vyjádření orgánu ochrany ovzduší - MHMP odbor ochrany prostředí, SZn. S-
MHMP-0204962/2011/1/OOP/VI ze dne 11.5.2011 a SZn. S-MHMP-0185168/2014/1/OZP/VI ze 
dne 27.2.2014 

- závazné stanovisko a vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny - MHMP odbor ochrany prostředí, 
SZn. S-MHMP-0204962/2011/1/OOP/VI ze dne 11.5.2011 

- vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny - ÚMČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, 
zn. P4/061009/11/OŽPAD/ALEX/st. ze dne 23.6.2011 

- vyjádření z hlediska myslivosti - MHMP odbor ochrany prostředí, SZn. S-MHMP-0204962/2011/1/ 
OOP/VI ze dne 11.5.2011 

- stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí - MHMP odbor ochrany prostředí, SZn. S-
MHMP-315718/2007/OOP/VI/EIA/433-8/Vč ze dne 15.7.2009 

- vyjádření k platnosti stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí - MHMP odbor ochrany 
prostředí, SZn. S-MHMP-0713070/2011/1/OOP/VI ze dne 2.9.2011 

- závazné stanovisko silničního správního úřadu - MHMP odbor dopravních agend, čj. MHMP-
1606662/2012/ODA-O4/Da ze dne 20.12.2012 

- stanovisko silničního správního úřadu - ÚMČ Praha 12 odbor dopravy, zn. P12 9229/2011-OD/Ba 
ze dne 12.4.2011 a ÚMČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, zn. P4/061009/11/OŽPAD/ 
ALEX/st. ze dne 23.6.2011 

- rozhodnutí silničního správního úřadu o připojení stavby na místní komunikaci - MHMP odbor 
dopravních agend, č.j. S-MHMP-696513/2015/ODA-O4/Da ze dne 23.4.2015, ÚMČ Praha 12 
odbor dopravy, č.j. P12 9492/2016-ODO/Ba ze dne 16.3.2016 

- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady - ÚMČ Praha 12 odbor životního prostředí zn. 
P12 9871/2011 OŽP/Pa ze dne 9.5.2011 

- vyjádření z hlediska nakládání s odpady - ÚMČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, zn. 
P4/061009/11/OŽPAD/ALEX/st. ze dne 23.6.2011 

- závazné stanovisko z hlediska vodního hospodářství - ÚMČ Praha 12 odbor životního prostředí zn. 
P12 9871/2011 OŽP/Pa ze dne 9.5.2011 a ÚMČ Praha 4, odbor stavební, zn. P4/0150079/14/OST/ 
KSOT ze dne 30.3.2015 

- souhlas vodoprávního orgánu - ÚMČ Praha 12 odbor životního prostředí a dopravy zn. P12 28635r/ 
2014/OŽD/Str ze dne 19.3.2015 

- stanovisko orgánu památkové péče - MHMP odbor památkové péče, č.j. S-MHMP 204963/2011/ 
Alu ze dne 18.4.2011 

- závazné stanovisko orgánu ochrany obyvatelstva - MHMP odbor krizového řízení, č.j. S-MHMP 
209410/2011/OKR ze dne 6.4.2011 

- stanovisko orgánu územního plánování - MHMP, odbor územního rozvoje, č.j. S-MHMP 204958/ 
2011/OUP ze dne 23.5.2011 a č.j. S-MHMP 587229/2015/UZR ze dne 29.4.2015 
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- stanovisko Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, č.j. URM 2593/11 ze dne 16.5.2011 
- stanovisko Policie ČR - č.j. KRPA-17522-1/ČJ-2011-0000DŽ ze dne 15.4.2011 
- stanovisko správce vodních toků - MHMP, odbor rozvoje veřejného prostoru, č.j. S-MHMP/ 

1503487/2012/RVP/III/956/Pol ze dne 7.12.2012 
- stanovisko k zatřídění komunikací - MHMP, odbor rozvoje a financování dopravy, č.j. MHMP-

202708/2013/RFD-Rd/Čd ze dne 18.4.2013 
vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury 
- TSK hl. m. Prahy - zn. TSK/09442/11/2200/Me ze dne 12.9.2011 
- koordinační vyjádření TSK - č.j. 1224/11/2600/Ho ze dne 7.6.2011 
- Dopravní podnik hl. m. Prahy - č.j. 100130/P1592/1889 ze dne 11.12.2014 
- Ropid - zn. OPL/178/11/cis ze dne 5.4.2011 
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. - zn. 4686/15/2/02 ze dne 27.11.2015 
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - zn. PVK 58661/14/OTPČ ze dne 10.12.2014 
- Pražská plynárenská Distribuce a.s. - zn. 356/OH/ORDS/11 ze dne 22.3.2011, zn. 256/OH/ORDS/ 

13 ze dne 18.3.2013 a zn. 1392/Fj/OSDS/15 z 16.4.2015 
- PREdistribuce a.s. - zn. 300028947 ze dne 17.12.2015  
- Pražská teplárenská, a.s. - č.j. 604/2015 ze dne 12.3.2015 a zn. EÚ/173/12/Šma ze dne 4.11.2012 
- ELTODO-CITELUM, s.r.o. - zn. EC 0400/5145/11 ze dne 18.3.2011 a ze dne 30.3.2016 
- Ministerstvo vnitra ČR - č.j. MV-123318-1/SIK5-2012 ze dne 5.11.2012 a ze dne 10.11.2014 
- Ministerstvo obrany ČR - SEM - č.j. 12663/63297-ÚP/2012-7103/44 ze dne 22.11.2012 a zn. ÚP-

09/18-2015 ze dne 23.3.2012 
- Kolektory Praha, a.s. - zn. 957/009/11/12 ze dne 12.11.2012 
- Povodí Vltavy s.p. – zn. 16395/2011-263 ze dne 18.3.2011 a zn. 14970/2013-263 ze dne 15.3.2013 
- Metroprojekt Praha a.s. - koordinační vyjádření ze dne 6.5.2014. 

Žadatel dále předložil vyjádření provozovatelů veřejné telekomunikační sítě s působností na území 
hl. m. Prahy o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi podle § 101 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které mu sdělil 
stavební úřad a které jsou součástí spisu. V podmínce č. 5 rozhodnutí byly stanoveny požadavky na 
obsah projektové dokumentace k zajištění ochrany sítí elektronických komunikací, zejména 
podzemních vedení veřejné komunikační sítě dle vyjádření společností: 

O2 Czech Republic a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) - čj. 739417/14 ze dne 9.12.2014, 
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. - zn. 1311600700 ze dne 11.3.2016, 
SITEL, spol. s r.o. - zn. 1111601188 ze dne 11.3.2016, 
T-Mobile Czech Republic a.s. (pův. T-Systems Czech Republic a.s.) - zn. E09406/15 ze dne 7.5.2015. 

Žadatel je vlastníkem pozemků č. parc. 659/83, 659/65, 877/5 v k.ú. Písnice, č. parc. 303/10, 345/6 
v k.ú. Cholupice a č. parc. 2372/6, 2372/7, 2372/8, 2373/15, 2481/1, 2481/5, 2481/11, 2481/12 v k.ú. 
Kunratice. Vlastnictví bylo ověřeno v evidenci katastru nemovitostí. Pro ostatní dotčené pozemky 
nebyly vyžadovány smlouvy, doklady o právu provést stavbu ani souhlasy jejich vlastníků, neboť 
záměr je podle vydané územně plánovací dokumentace veřejně prospěšnou stavbou dopravní 
a související technické infrastruktury s označením 29/DK/12,32,34 - „Východní obchvat Písnice“, pro 
kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit podle § 170 stavebního zákona. 

Soulad záměru s veřejnými zájmy: 
Stavební úřad posoudil soulad záměru s územně plánovací dokumentací tj. s územním plánem 

sídelního útvaru hl. m. Prahy a s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy 
(dále též „územní plán“). 

Stavba hlavní trasy obchvatové komunikace včetně doplňkových staveb související dopravní 
a technické infrastruktury je umístěna převážně v území s označením S4 - ostatní dopravně významné 
komunikace, které slouží pro provoz automobilové dopravy a provoz PID a kde lze v souladu 
s funkčním využitím umístit komunikace a jako doplňkové funkční využití cyklistické stezky, pěší 
komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále též TV) 
a zeleň. 



Č.j. P12 21442/2016 OVY str. 17 

 
Umístěním související dopravní a technické infrastruktury jsou dále dotčena území s označením: 

DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, jejichž funkčním využitím jsou mj. obslužné 
a komunikace, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory a doplňkovým funkčním využitím mj. 
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, zeleň (související s vymezeným funkčním využitím) 
a stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále též PID). 

OB - čistě obytné, jehož doplňkovým funkčním využitím jsou mj. cyklistické stezky, pěší komunikace 
a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV a zeleň a výjimečně 
přípustným funkčním využitím mj. stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. 

OB-A - čistě obytné se stanovenou míra využití území vyjádřenou kódem A - koeficient podlažních 
ploch KPP je max. 0,2; koeficient zeleně KZ při průměrné podlažnosti 1 je min. 0,65. Výměra dotčené 
části (plocha záboru) je 1157 m2 a v území není navržena stavba s hrubou podlažní plochou, ale pouze 
zpevněné plochy o výměře 340 m2. Započitatelná plocha zeleně je 817 m2, KPP = 0; KZ = 0,7. 

OB-C - čistě obytné se stanovenou míra využití území vyjádřenou kódem C - koeficient podlažních 
ploch KPP je max. 0,5; koeficient zeleně KZ při průměrné podlažnosti 1 je min. 0,3. Výměra dotčené 
části (plocha záboru) je 868 m2 a v území je nadzemní stavba (objekt sociálního zařízení u autobusové 
smyčky) s hrubou podlažní plochou 17 m2 a zpevněné plochy o výměře 498 m2. Započitatelná plocha 
zeleně je 353 m2, KPP = 0,02; KZ = 0,4. V rozvojových funkčních plochách není překročena míra 
využití území. 

ZMK - zeleň městská a krajinná, jejímž doplňkovým funkčním využitím jsou mj. drobné vodní plochy, 
cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, účelové komunikace a nadřazená liniová vedení TV 
a výjimečně přípustným funkčním využitím vozidlové komunikace. 

NL - louky, pastviny, jejichž doplňkovým funkčním využitím jsou mj. drobné vodní plochy, 
cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící 
stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí) a nezbytná plošná 
zařízení a liniová vedení TV a výjimečně přípustným funkčním využitím mj. vozidlové komunikace. 

IZ - izolační zeleň, jejímž doplňkovým funkčním využitím jsou mj. drobné vodní plochy, cyklistické 
stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV a výjimečně 
přípustným funkčním využitím mj. vozidlové komunikace. 

OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny, jejichž funkčním využitím jsou mj. zeleň, cyklistické 
stezky, pěší komunikace a vozidlové komunikace a nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. 

VOP - vodní toky a plochy, plavební kanály, jejichž funkčním využitím jsou mj. vodní plochy a stavby 
a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím) a doplňkovým funkčním využitím mj. 
doprovodná zeleň. 

V území LR - lesní porosty se okrajově nachází rekonstruovaná část stávající komunikace, případně 
vyvolané úpravy stávajících sítí TV, které jsou v tomto území vedeny v přibližně původní trase. 
Stavební úřad posoudil tyto úpravy stávajících staveb jako výjimečně přípustné vzhledem k tomu, že 
nedojde ke zvětšení zastavěné plochy ani objemu staveb ani ke změně funkčního využití. 

Umístění vozidlových komunikací ve funkčních plochách ZMK, NL a IZ, umístění autobusové 
smyčky v plochách OB-C a IZ a umístění inženýrských sítí v ploše ZMK posoudil stavební úřad jako 
výjimečně přípustné vzhledem k tomu, že se jedná o nezbytné doprovodné stavby související 
s realizací hlavní trasy obchvatové komunikace a s dotvořením struktury území v těsné blízkosti hlavní 
trasy. V územně plánovací dokumentaci je celá stavba vymezena pouze jako koridor hlavní trasy 
a nezahrnuje související a doplňkové stavby. K upřesnění celkového řešení a rozsahu dotčených ploch 
dochází až v územním řízení na podkladě dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.  

Záměr odpovídá územním plánem vymezené veřejné prospěšné stavbě s označením 
29/DK/12,32,34 - „Východní obchvat Písnice“. 

V ploše záměru jsou dále veřejně prospěšné stavby 101/DK/32 - „Komunikační propojení 
Dobronická - Kunratická spojka“ a 88/TY/32,34 - „RN Rezerva“, s kterými je záměr zkoordinován. 

Záměr příčně přechází záplavové území kategorie C (průtočné) a D (aktivní zóna) a regionální 
nefunkční biokoridor a lokální nefunkční biokoridor územního systému ekologické stability (ÚSES). 
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Stavební úřad posoudil umístění liniové stavby dopravní a technické infrastruktury v tomto území 

jako výjimečně přípustné, neboť technické řešení hlavní stavby i souvisejících doplňkových staveb 
včetně úprav vodotečí odpovídá požadavkům na zajištění ochrany vodních toků a ploch v záplavovém 
území a neomezuje funkčnost biokoridoru ÚSES. 

Záměr je v prostoru křížení s trasou metra částečně umístěn ve stavební uzávěře pro trasu městské 
kolejové dopravy - metro, II.D Nové dvory - Písnice depo, vydané nařízením Rady hl. m. Prahy 
č. 14/2001 Sb. HMP ze dne 26.6.2001. Výjimka ze zákazu stavební činnosti byla povolena usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 773 ze dne 15.4.2014 a rozhodnutím sp. zn. S-MHMP 188623/2014, které je 
přílohou usnesení. 

Umístění stavby je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. 

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou 
č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména ustanovením: 

- čl. 4 odst. 1 - 4, 10, 11, 18, 23: Při umístění stavby a jejím začlenění do území byla respektována 
omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, 
vyjádřený zejména v územně plánovací dokumentaci, tj. v územním plánu hl. m. Prahy. Trasa liniové 
stavby komunikace je z hlediska urbanistického řešení a rozvoje území vymezena v územním plánu. 
Stavba bude řešena s takovými protihlukovými opatřeními, aby dopad nepříznivých vlivů z jejího 
provozu nepřekročil povolené limity a zachoval pohodu bydlení v té části území, kde se přibližuje 
k objektům s funkcí bydlení. K záměru bylo mj. doloženo souhlasné stanovisko orgánu ochrany 
veřejného zdraví a orgánu ochrany ovzduší. Zároveň byly ve výroku rozhodnutí stanoveny podmínky 
těchto orgánů pro zpracování projektové dokumentace. Návrh protihlukových opatření řeší jejich 
vhodné začlenění do prostředí. Protože se jedná o dopravní stavbu propojující Kunratickou spojku 
s komunikací Libušskou v návaznosti Pražský okruh, je bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých 
komunikacích prioritou této stavby. Záměr respektuje omezení vyplývající z právních předpisů 
chránících veřejné zájmy, další dotčené správní orgány na úseku péče o životní prostředí, posuzování 
vlivů na životní prostředí, péče o kulturní památky, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, pozemních 
komunikací a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vyslovily souhlas se 
stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů. Podmínky těchto orgánů pro zpracování 
projektové dokumentace byly převzaty do podmínek rozhodnutí. Umístění stavby umožňuje připojení 
komunikací, vedení technické infrastruktury, respektuje území přírodních ploch a neznemožňuje 
zástavbu sousedních pozemků dle územně plánovací dokumentace. Nová i překládaná rozvodná 
energetická vedení a vedení sítí elektronických komunikací jsou umístěna jako podzemní, prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení splňuje normové hodnoty. Součástí stavby je veřejné osvětlení 
a stavba splňuje požadavky stanovené pro záplavová území. 

- čl. 7 odst. 4: Umístění stavby je řešeno tak, aby na plochách stavebních pozemků, které nejsou 
určeny k zastavění, byly vytvořeny podmínky pro růst vegetace.  

- čl. 13 odst. 1, 3: Architektonické a materiálové řešení liniové dopravní stavby je v souladu s jejím 
významem a umístěním, stavba svým urbanistickým řešením odpovídá charakteru a struktuře území, 
kterým prochází. Případné negativní účinky stavby nebudou překračovat limity uvedené v příslušných 
předpisech, což potvrdily dotčené správní orgány na zejména z hlediska ochrany veřejného zdraví 
a životního prostředí. Zároveň byly stanoveny podmínky pro zajištění splnění limitů v průběhu 
provádění a užívání stavby. 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a stavba je v rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí 
řešena tak, aby v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení bylo možno zabezpečit 
veškeré požadavky této vyhlášky. Všechny pěší komunikace a přechody vozidlových komunikací jsou 
řešeny jako bezbariérové. 

Rozhodnutí o umístění stavby je v souladu s požadavky § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. 
Obsahuje druh a účel umisťované stavby, parcelní čísla a druh pozemků, na které se stavba umisťuje, 
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a její parametry. Umístění stavby v území je dále určeno v grafické příloze rozhodnutí, která je 
součástí spisu a bude po nabytí právní moci rozhodnutí ověřena. Území dotčené vlivy stavby posoudil 
stavební úřad tak, že je shodné s územím určeným územním plánem pro umístěné veřejně prospěšné 
stavby. Stavební úřad stanovil podmínky pro zpracování projektové dokumentace, zohlednil 
požadavky dotčených orgánů i vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a další, jak je 
dále uvedeno. Pokud byly v podmínkách rozhodnutí stanoveny některé údaje přibližně (cca, max., 
min.), pak s přihlédnutím k tomu, zda je nutné konkrétní údaj stanovit přesně, přibližně nebo s určitým 
omezením tak, aby případnými nepodstatnými změnami s využitím uvedené tolerance nedošlo 
k dotčení veřejného zájmu nebo vlastnických práv. 

Stavební úřad posoudil soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Podmínky těchto orgánů pro umístění stavby a pro 
zpracování projektové dokumentace byly stanoveny ve výrokové části rozhodnutí. Podmínky pro 
provádění případně užívání stavby nebyly převzaty do podmínek územního rozhodnutí, neboť budou 
řešeny při vydání stavebního povolení případně kolaudačního souhlasu. 

Podmínky pro ochranu veřejného zdraví, obsažené v závazném stanovisku Hygienické stanice 
hl. m. Prahy zn. 21891/2012/ 07143 ze dne 15.6.2012, byly stanoveny v podmínce č. 1 rozhodnutí 
vyjma podmínky týkající se dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu. 

Podmínky pro ochranu zemědělského půdního fondu, obsažené v závazném stanovisku Ministerstva 
životního prostředí čj. 70860/ENV/12, 4235/610/12 ze dne 11.10.2012, Úřadu MČ Praha 12, odboru 
životního prostředí a dopravy zn. P12 11225/2015 OŽD/Če ze dne 7.4.2015 a Úřadu MČ Praha 4, 
odboru životního prostředí a dopravy zn. P4/041699/14/OŽPAD/MARA ze dne 3.6.2014, byly 
stanoveny v podmínce č. 2 rozhodnutí. 

Podmínky z hlediska vodního hospodářství, obsažené v závazném stanovisku Úřadu MČ Praha 12 
odboru životního prostředí zn. P12 9871/2011 OŽP/Pa ze dne 9.5.2011 a Úřadu MČ Praha 4, odboru 
stavebního zn. P4/0150079/14/OST/ KSOT ze dne 30.3.2015 byly stanoveny v podmínce č. 3 
rozhodnutí vyjma podmínek pro provádění stavby, které budou řešeny ve stavebním řízení, a vyjma 
podmínek týkajících se užívání stavby. 

Podmínky z hlediska ochrany životního prostředí, obsažené ve stanovisku k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí, které vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí dne 
15.7.2009 pod SZn. S-MHMP-315718/2007/OOP/VI/EIA/433-8/Vč., byly stanoveny v podmínce č. 4 
rozhodnutí kromě podmínek již splněných v dokumentaci pro umístění stavby, podmínek pro 
provádění případně užívání stavby a podmínek, které vycházejí z platných předpisů, jak je dále 
odůvodněno. Jako závazné byly převzaty všechny podmínky vyjma těch, které jsou obsaženy 
v platných právních předpisech. Stanovisko obsahovalo tyto podmínky: 

Podmínky pro fázi přípravy záměru: 
Hluk a vibrace 
1) Před realizací obchvatové komunikace v ulici Libušská v úsecích vedoucích Písnicí provést 

měření hluku oprávněnou osobou dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění v chráněných 
venkovních prostorách staveb v rozsahu a na místech dohodnutých s příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví. 

2) Zpracovat hlukovou studii pro období realizace stavby na základě Zásad organizace výstavby 
a doložit ji kalibračním měřením hluku provedeným oprávněnou osobou dle zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Studii předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k odsouhlasení. 

3) Upřesnit na základě Zásad organizace výstavby vedení nákladní dopravy související s realizací 
stavby tak, aby nákladní automobily projížděly v minimálním rozsahu obytnou zástavbou. Ze 
staveništní dopravy a pro přístupy na staveniště vyloučit průjezd Písnicí - Libušskou ulicí. 

4) Pro snížení hladiny hluku z provozu obchvatové komunikace blíže navrhnout a následně 
realizovat podél obchvatu vpravo ve směru staničení dvě protihlukové stěny délky cca 195 a 80 m. 
Stěny ozelenit vegetací zvláště ze strany přivrácené k obytným objektům. 

5) Vyhotovit návrh ochranného pásma, za jehož hranicí nebude docházet k překračování nejvyšších 
přípustných ekvivalentních hladin hluku. Tento návrh bude předložen příslušnému orgánu ochrany 
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veřejného zdraví k odsouhlasení a ochranné pásmo bude vyhlášeno současně s vydáním územního 
rozhodnutí.  

6) Opatření vyplývající z vyhlášení ochranného pásma zahrnout do dalších stupňů projektové 
dokumentace. Podmínka č. 5 a 6 nebyly stanoveny, neboť příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví vydal k dokumentaci pro umístění stavby souhlasné stanovisko bez požadavku na stanovení 
ochranného pásma vzhledem k tomu, že byla stanovena podmínka dodržení hygienických limitů 
z provozu na obchvatové komunikaci. 

Vody 
7) Upřesnit potřebu technologické vody a způsobu jejího zajištění. Na staveništi nebude realizována 

výroba betonu. 
8) Uvést způsob napojení zařízení staveniště na veřejnou vodovodní síť, pokud bude realizováno. 
9) Kvalita dodávané vody pro sociální účely na zařízení staveniště musí odpovídat požadavkům 

vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 
Sb. 

10) Zmapovat nejbližší vodní zdroje v okolí posuzované stavby, uvést jejich charakteristiku 
a navrhnout opatření, aby nedošlo k jejich negativnímu ovlivnění. 

11) Uvést konečný typ odlučovače ropných látek, který bude umístěn u autobusové smyčky, jeho 
velikost, účinnost, místo vyústění, výpočet výsledného znečištění odtékajících odpadních vod do 
veřejné kanalizace a porovnání těchto hodnot s požadavky kanalizačního řádu s tím, že výsledné 
hodnoty musí vyhovovat požadavkům kanalizačního řádu. 

12) Po upřesnění technického řešení nové silnice a jejího odvodňovacího systému uvést podrobný 
návrh opatření pro ochranu povrchových vod - navrhnout a realizovat následující druhy ochrany: 

- retenční nádrže v povodí Libušského potoka zemního charakteru s částečným vyhloubením pod 
úroveň stávajícího terénu a vzdouvací hrázkou, které umožní zadržení povrchového odtoku 
a postupné vypouštění retenčního prostoru do recipientu potrubím malého profilu, vtok do 
odtokového potrubí bude opatřen uzávěrem pro případ likvidace následků havárie vozidla 
s nebezpečnými látkami, 

- hradící stěny budou umístěny do příkopů za účelem zadržení povrchového odtoku s postupným 
vypouštěním s potrubím malého profilu u dna příkopu, odtok bude také opatřen uzávěrem pro 
případ havárie, 

- hradítka do příkopů pro zachycení škodlivých látek při havarijní situaci u krátkých úseků 
komunikace (do cca 250 m), kde retence je nefunkční. 

13) Umístění retenčních nádrží bude realizováno tak, aby byl minimalizován zásah do interakčního 
prvku I5/367 a umístění bude odsouhlaseno orgánem ochrany přírody. 

14) Uvést výpočet velikosti retenčních nádrží, jejich umístění a výsledný odtok dešťových vod 
z nádrží po regulaci odtoku tak, aby nedocházelo k nárůstu odtoku dešťových vod z území oproti 
stávajícímu stavu. 

15) Posoudit možnost vsakování dešťových vod z komunikace. 
16) Pro minimální zásahy do vodního režimu opěry mostních objektů zakládat hlubinně na pilotách. 
17) V případě realizace varianty B navrhnout jednopolový most co nejšikmější a co nejdelší tak, aby 

pokud možno nebyla nutná přeložka potoka. 
18) V případě realizace varianty B potok pod mostem nezpevňovat a ponechat přirozený průběh. 
19) V případě realizace varianty B v dalších stupních projektové dokumentace posoudit vliv mostního 

objektu v km 1,1 obchvatové komunikace na vodní tok Libušský potok. 
20) V posledním roce před zahájením stavby provést ve dvouměsíčním intervalu v místech budoucího 

vyústění dešťových vod do recipientů odběry vody a jejich rozbory, které budou sloužit 
k porovnání se vzorky odebranými po realizaci stavby. 

21) Požádat příslušný vodoprávní úřad Městské části Praha 12 dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
v platném znění, o povolení zásahů do vodního toku, o povolení k nakládání s povrchovými 
a podzemními vodami a o udělení souhlasu ke stavbě. 

22) Konkrétní návrh varianty obchvatové komunikace projednat před zahájením územního řízení se 
správcem vodních toků, kterým je OCP MHMP. 
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Odpady 
23) Vypracovat pro období realizace stavby systém nakládání s odpady, ve kterém bude uvedeno 

předpokládané množství hlavních druhů produkovaných odpadů z výstavby, způsob jejich třídění, 
samostatné shromažďování a předpokládaný způsob využití či odstranění. 

24) Doložit průzkum černých skládek ve stopě plánované komunikace. 
25) Blíže specifikovat rozsah demolic související s posuzovaným obchvatem. 
26) Blíže specifikovat množství odpadů obsahujících azbest a způsob nakládání s nimi. 
27) Upřesnit pro vybranou variantu, zda se v terase plánované komunikace nachází kontaminace půd, 

a pokud ano, pak přijmout opatření k jejímu odstranění. 
28) Umístění zařízení staveniště a podrobnosti nakládání s odpady projedná vybraný zhotovitel stavby 

se zástupci odboru životního prostředí a dopravy Městské části Praha - Libuš. 
Ochrana přírody 
29) Před zahájením stavebních prací provádět biomonitoring spočívající ve sledování populace 

kriticky ohroženého skokana skřehotavého ve vodoteči Libušského potoka, v retenční nádrži - 
lokálním biocentru L2/137 a v rámci VKP „Písnice - Společenstvo písnických vlhkých luk 
U Safiny“. V případě zaznamenání negativních změn v populacích bude rozhodnuto o přijetí 
nezbytných nápravných opatření, která povedou k eliminaci negativních dopadů stavby a jejího 
provozování na skokana skřehotavého. 

30) Biotop vlhkých luk, které jsou součástí VKP „Písnice - Společenstvo písnických vlhkých luk 
U Safiny“ a současně lokálního biocentra L2/138, nesmí být nijak ovlivněn stavbou a jejím 
provozováním. 

31) Dešťové vody ze severní části obchvatové komunikace budou svedeny do Kunratického potoka 
přes retenční nádrže Rezerva. 

32) Využívání nádrže Rezerva pro dešťové vody z komunikace bude projednáno s organizací Lesy 
hl. m. Prahy. 

33) Navržené mosty musí dodržet minimální prostorové parametry podchodů pod komunikací (světlá 
výška cca 2 m, světlá šířka v řádu několika metrů) tak, aby byla zabezpečena průchodnost pro 
živočichy. 

34) Jako kompenzaci za zastavění části interakčního prvku navrhnout vybudování malého mělkého 
mokřadu v místě ohybu toku Libušského potoka proti západnímu konci prvku ÚSES L4/277. 
Doporučené rozměry mokřadu vytvořeného vybudováním mělké terénní deprese bez opevnění 
břehů jsou v délce 95 metrů s maximální šířkou 25 metrů. 

35) Zajistit potřebné výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. (zásah do VKP, ohrožené druhy rostlin 
a živočichů). 

36) Uvést umístění provizorní vozovky od ul. Podchýšské ve směru do Dolních Břežan a její trasa 
bude odsouhlasena orgánem ochrany přírody. 

37) Staveništní komunikace povede pouze v trase obchvatové komunikace v místech trvalých záborů 
ZPF. 

38) Realizace přeložek inženýrských sítí bude prováděna tak, aby nebyly dotčeny prvky územního 
systému ekologické stability, významné krajinné prvky a interakční prvky. 

39) Doložit aktuální dendrologický průzkum obsahující standardní hodnocení dřevin a zákres dřevin, 
které bude nutné odstranit. 

40) Bude požádáno o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. 

41) Doložit návrh vegetačních úprav, který bude řešit kompenzační opatření za provedené kácení. 
42) Navrhnout podél komunikace náhradní výsadbu dřevin - stromů a keřů. Vykácené dřeviny budou 

plně nahrazeny novou výsadbou. Podél obchvatové komunikace bude navrženo stromořadí. 
43) V definitivním návrhu vegetačních úprav budou respektovány případné připomínky k návrhu 

vegetačních úprav a budou dodrženy Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, kapitola 13 - Vegetační úpravy a TP 99 - Vysazování a ošetřování silniční vegetace. 

44) Navržené dřeviny budou vybrány dle doporučených dřevin v Generelu zeleně pro hl. m. Prahu - 
relativně rychle rostoucí a relativně odolné proti exhalacím a nepříliš náročné na stanovištní půdní 
podmínky. 
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45) U varianty B bude navržena náhrada výsadby vrb za vykácený porost č. 67 u Libušského potoka. 
46) Návrh vegetačních úprav předložit OŽP ÚMČ Praha 12 k připomínkování a v částech zasahujících 

do ÚSES a VKP i k odsouhlasení OOP MHMP. 
Archeologie 
47) Respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů v souladu 

se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a dle jeho prováděcích 
předpisů. 

48) Zahájení zemních prací nahlásit dva týdny předem příslušnému archeologickému pracovišti. 
V případě archeologického nebo paleontologického nálezu zastavit práce, ohlásit vše příslušnému 
orgánu státní správy a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. 

49) Dokumentace k územnímu řízení byla předložena a následně ke stavebnímu řízení bude 
předložena odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy 
k vyjádření. 

Půda 
50) Upřesnit pro výslednou variantu bilanci zemních prací s uvedením odkud a kudy bude zemina 

dovážena na místo stavby. 
51) Upřesnit pro výslednou variantu zásah do zemědělského půdního fondu a požádat o vynětí půdy 

ze ZPF. 
52) Upřesnit umístění ornice sejmuté z místa stavby. 
Ostatní 
53) Realizace stavby musí být v souladu s platným územním plánem hlavního města Prahy (ÚPn 

HMP). 
54) V dalších stupních projektové dokumentace projednat vzhled a technické řešení okružní 

křižovatky obchvatové komunikace s Kunratickou spojkou z hlediska souladu s platným ÚPn 
HMP. 

55) V případě varianty B je nutná koordinace s výstavbou SOKP při dodržení všech technických ČSN. 
56) V případě realizace varianty C zajistit v co nejkratším termínu změnu ÚPn HMP, aby mohla 

stavba proběhnout co nejdříve po realizaci SOKP - stavby 513. nebyla navržena 
57) V případě nutnosti provedení přeložek stávajících inženýrských sítí projednat jejich technické 

řešení a trasování s jejich vlastníky a provozovateli. 
58) Řádně vypořádat všechny zásahy do dotčených ochranných pásem. 
59) Vhodným výběrem a stanovením podmínek při výběrovém řízení a při uzavírání smluvního 

vztahu eliminovat skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo 
(např. systém řízení prací, stav stavební techniky, podmínky pro zařízení staveniště apod.). 

60) Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací, tj. vlivy dočasného charakteru 
eliminovat či minimalizovat technicko-organizačními opatřeními, která budou upřesněna v dalších 
stupních projektové dokumentace. Tyto požadavky a případné garance budou požadovány při 
výběrovém řízení, následně budou zakotveny do realizační smlouvy a dodavatel prací bude 
povinen je zajistit. 

61) Zajistit optimalizaci řešení v prostoru úrovňových křižovatek. 
62) V sousedství křižovatky Kunratická spojka - východní obchvat Písnice prověřit možnost omezení 

rozsahu zpevněných ploch v prostoru koruny hráze. 
63) Zajistit koordinaci stavby s aktuálním řešením trasy metra D. 
64) Upřesnit dobu zahájení a dokončení stavby, dobu výstavby a délku jednotlivých etap. 
65) Provést porovnání termínů výstavby posuzované stavby s dalšími stavbami, které se budou 

realizovat v těsné blízkosti stavby obchvatu. Pokud se bude v některých případech doba výstavby 
překrývat s dobou výstavby obchvatové komunikace, budou v Zásadách organizace výstavby 
shrnuty možné vlivy této komunikace na životní prostředí a veřejné zdraví a budou navržena 
a následně realizována opatření, kterými by se minimalizovaly negativní vlivy výstavby 
posuzovaného záměru ve vazbě na dané stavby na okolní prostředí a veřejné zdraví. 

Podmínky č. 2, 3, 7, 10-12, 20, 23-30, 39, 41-46, 48-50, 52, 60, 64 a 65 byly stanoveny ve výroku 
rozhodnutí. 

Podmínky č. 4, 8, 13-19, 22, 31-34, 36-38, 55, 56, 58, 61-63 nebyly stanoveny, neboť již byly splněny 
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v návrhu stavby a v dokumentaci předložené k územnímu řízení. 

Podmínky č. 5 a 6 nebyly stanoveny, neboť příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydal 
k dokumentaci pro umístění stavby souhlasné stanovisko bez požadavku na stanovení ochranného 
pásma vzhledem k tomu, že byla stanovena podmínka dodržení hygienických limitů z provozu na 
obchvatové komunikaci. Podmínky č. 1 a 59 nebyly stanoveny, neboť se jedná o podmínky pro 
provádění stavby, které budou řešeny ve stavebním řízení. Podmínky č. 9, 21, 35, 40, 47, 51, 53, 54 a 
57 nebyly stanoveny, neboť tyto požadavky jsou stanoveny v platných právních předpisech. 

Podmínky pro fázi realizace záměru: 
Hluk a vibrace 
1. Během realizace stavby dodržovat preventivní opatření navržená v hlukové studii pro období 

výstavby a dohodnutá s orgánem ochrany veřejného zdraví (např. protihluková ochrana 
stacionárních zařízení, dodržování povolené pracovní doby, omezení těžké nákladní dopravy na 
pracovní dny, minimalizace výstavby o víkendech, omezení hlučných stavebních prací v brzkých 
ranních a pozdních odpoledních hodinách apod.) s cílem zajistit dodržení limitních hodnot hluku 
dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

2. V zásadách organizace výstavby uvést odvozní a dovozní trasy ze stavby. 
3. Etapizace stavby bude přizpůsobena umístění zařízení staveniště tak, aby stavební doprava 

probíhala pokud možno pouze po staveništní komunikaci, která se bude nacházet v trase 
plánované obchvatové komunikace. 

4. Při realizaci stavby bude vyloučena stavební doprava z Libušské ulice. 
5. Při realizaci stavby používat pouze takové mechanismy, které splňují požadavky nařízení vlády 

č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, 
v platném znění. 

6. Stavební práce, které by mohly být zdrojem vibrací, budou prováděny tak, aby nedocházelo 
k přenosu vibrací do okolního prostředí, k překračování povolených hodnot vibrací 
a k poškozování budov či hmotného majetku. 

Ovzduší 
7. Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě včetně opatření, která zajistí, že okolní vozovky 

nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby, případně zajistit jejich okamžité čištění. 
8. Provádět pravidelnou kontrolu zpevněných komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě 

potřeby zajistit včasný úklid (ruční čištění anebo mytí kropicím vozem). 
9. Dbát na dobrý technický stav automobilů a stavebních strojů a minimalizovat tak jejich emise do 

ovzduší. 
10. Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů. 
11. Omezit skladování a deponování sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 

prašnosti na staveništi. 
12. V případě zvýšené prašnosti při dlouhodobě suchém počasí omezovat prašnost skrápěním 

deponovaných zemin a prašných míst na staveništi. 
Vody 
13. Postupovat v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na 

výstavbu v hl. m. Praze, která mimo jiné stanovuje podmínky pro srážkové, odpadní 
a technologické vody ze staveniště. 

14. Používat chemická WC, v případě zřízení umývárny na zařízení staveniště zajistit odvoz 
odpadních vod do ČOV. 

15. Zařízení staveniště umístit mimo inundační území. 
16. Vypracovat povodňový plán pro zařízení staveniště, ve kterém budou uvedena preventivní 

opatření pro případ zaplavení staveniště tak, aby nedošlo k ekologickým škodám. 
17. Pro období realizace stavby vypracovat Plán havarijních opatření podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., 

o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu 
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, pro 
případ úniku látek nebezpečných vodám a zaslat jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu 
úřadu OCP MHMP. 

18. Minimalizovat případné úkapy olejů a pohonných hmot z automobilů a stavebních strojů. Na 
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staveništi neprovádět údržbu mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou běžné denní 
údržby.  

19. V areálu zařízení staveniště a na staveništi neprovádět plnění stavební mechanizace a nákladních 
automobilů palivy. Nutné doplňování pohonných hmot pouze do málo pohyblivých stavebních 
strojů možno realizovat za preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.). 

20. Minimalizovat na staveništi skladování látek škodlivých vodám (např. pohonných hmot pro 
stavební stroje). Nezbytná zásobní paliva skladovat odpovídajícím způsobem (například 
v barelech se záchytnou vanou). 

21. Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a zabezpečit ji případně lokálním 
zpevněným podložím. 

22. Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení staveniště. 
23. Při úniku ropných látek zajistit provedení havarijních opatření. Kontaminovanou zeminu 

neprodleně odtěžit a zajistit její odpovídající odstranění. 
24. K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů nebo 

do okolního prostředí vybudovat ochranné zemní jímky a zemní hrázky, které zamezí 
nekontrolovanému odtoku znečištěných dešťových vod ze staveniště do vodotečí a okolního 
prostředí. 

25. V průběhu stavby provádět ve dvouměsíčních intervalech v místech budoucího vyústění 
dešťových vod do recipientů odběry vody a jejich rozbory, které budou sloužit k porovnání se 
vzorky odebranými před zahájením stavby. 

Odpady 
26. Nakládání s odpady bude realizováno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů. 
27. Před zahájením realizace stavby odstranit černé skládky ve stopě plánované komunikace. 
28. Na zařízení staveniště třídit a shromažďovat stavební odpad odděleně podle kategorií (nebezpečný 

a ostatní odpad) a druhů v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů), v platném znění 
a zajistit jejich odpovídající zneškodnění. 

29. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití vést 
odpovídající evidenci. 

30. Při kolaudačním řízení předložit evidenci odpadů vedenou během realizace stavby a způsobu 
nakládání s odpady. 

31. Odpady z kategorie „ostatní odpady“ budou přednostně opětovně využívány, recyklovány nebo 
uloženy na řízenou skládku. 

32. Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“ budou v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady skladovány v uzavřených nepropustných označených 
nádobách. 

33. Na zařízení staveniště zajistit dostatek vhodných nádob na odpad včetně nádob na nebezpečný 
odpad. 

34. Vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) odvážet ze staveniště v co nejkratším termínu. 
35. Zajistit likvidaci odpadů osobami či firmami oprávněnými k nakládání s odpady. 
36. Zajistit odborný dohled při demolicích a odtěžování zemin. 
37. V případě zjištění kontaminace stavebních materiálů nebo zemin zajistit třídění demoličních nebo 

těžených materiálů a jejich odstranění odpovídajícím způsobem v závislosti na obsahu 
znečišťujících látek. 

38. Vybrané druhy odpadů jako zemina a stavební suť po vytřídění jednotlivých druhů stavebních 
odpadů nakládat přímo na přepravní prostředky a odvážet do určených lokalit k využití nebo 
deponování. 

39. Pokud budou odpadní výkopové zeminy dodávány na stavbu obchvatové komunikace od jiných 
subjektů, jedná se o odpad ve smyslu § 3 zákona o odpadech, a tudíž je možno s touto zeminou 
nakládat (využívat ji) v zařízeních schválených dle § 14 odst. 1 nebo § 14 odst. 2 zákona 
o odpadech se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími. 

Ochrana přírody 
40. Provádět dlouhodobý monitoring populace kriticky ohroženého skokana skřehotavého v průběhu 
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stavby komunikace ve vodoteči Libušského potoka, v retenční nádrži - lokálním biocentru L2/137 
a v rámci VKP „Písnice - Společenstvo písnických vlhkých luk U Safiny“. V případě zaznamenání 
negativních změn v populacích přijmout nezbytná nápravná opatření, která povedou k eliminaci 
negativních dopadů realizace stavby na skokana skřehotavého. 

41. Při výběru zařízení staveniště, manipulačních prostor a odvozních a dovozních tras respektovat 
požadavek minimálních zásahů do cenných krajinných prvků a ZPF. 

42. Přístup pro výstavbu mostu přes Libušský potok zajistit po tělese obchvatové komunikace jak pro 
zakládání opěr (pilotážní soupravu), tak pro vybudování mostovky, aby se minimalizoval zásah do 
údolní nivy. Případné podpěry bednění navrhnout tak, aby po jejich odstranění došlo k revitalizaci 
dotčené plochy. 

43. Kácení dřevin bude realizováno podle podmínek uvedených v povolení orgánu ochrany přírody 
(běžně v období vegetačního klidu: říjen - březen). 

44. Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude je třeba ochránit dle platné 
státní normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

45. Jako náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin provést 
výsadbu stromů a keřů podle projektu a zajistit do dokončení stavby jejich ochranu a péči 
o dřeviny po předepsanou dobu. 

46. Použité dřeviny budou kvalitní velké výpěstky dřevin, stromy se zemním balem a kvalitně 
založenou korunou. 

47. U varianty B bude realizována výsadba vrb u Libušského potoka. 
Ochrana půdy 
48. Minimalizovat dočasné zábory ZPF podle nezbytných potřeb zhotovitele a rekultivaci provést co 

nejdříve po opuštění dočasného záboru. 
49. Nenavrhovat dočasné zábory v I5/367. 
50. Ošetřovat sejmutou ornici tak, aby nebyla snížena její kvalita. 
51. Přebytečnou ornici umisťovat co nejdříve na místa definitivního uložení. 
52. Sledovat možné znečištění zemin při výkopových pracích. V případě výskytu těchto zemin zajistit 

jejich likvidaci oprávněnou osobou. 
53. Skrývka ornice bude provedena v hloubce odpovídající průměrné hloubce ornice v území 

dotčeném stavbou. 
Nakládání s chemickými látkami a přípravky 
54. Při používání nebezpečných chemických látek a přípravků během realizace stavby zabezpečit 

jejich vhodné skladování a manipulaci s nimi v souladu s platnou legislativou tak, aby nemohlo 
dojít k jejich úniku do okolního prostředí. 

Ostatní 
55. Provést pasportizaci komunikací, které budou používány během stavby, za přítomnosti jejich 

správce, aby byly vyloučeny neoprávněné požadavky po dokončení stavby, případně provést 
jejich úpravu. Přístupy na staveniště vést mimo zástavbu Písnice. 

56. Během výstavby budou dodržována bezpečnostní opatření, především ochrana chodců při 
nezbytných přechodech staveniště. Všichni zaměstnanci zhotovitele i podzhotovitelů budou 
prokazatelně seznámeni s podmínkami staveniště a možným ohrožením chodců při provádění 
stavebních prací. 

57. Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení. 

Podmínky pro fázi realizace záměru nebyly stanoveny v územním rozhodnutí, neboť se jedná 
o podmínky pro provádění stavby, které budou řešeny ve stavebním řízení, nebo o podmínky, které 
vycházejí z platných právních předpisů. 

Podmínky pro fázi provozu záměru 
Hluk 
1. Po realizaci obchvatové komunikace a po rekonstrukci povrchu komunikace v ulici Libušská 

v úsecích vedoucích Písnicí provést měření hluku v chráněných venkovních prostorách staveb 
v rozsahu a na místech dohodnutých s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Na základě 
výsledků měření budou přijata případná další opatření tak, aby u obytné zástavby v ulici Libušská 
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byly dodrženy nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku bez uvažování korekce pro starou 
hlukovou zátěž. 

Odpady 
2. S odpady nakládat v souladu s požadavky obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 24/2001 Sb. 

a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Ochrana přírody 
3. Po dokončení stavby bude zajištěna řádná péče o zeleň, bude provedeno tříleté sledování vývoje 

nově vysázených vegetačních úprav a bude zajištěno jejich případné doplňování. 
4. Během provozu stavby provádět sledování populace kriticky ohroženého skokana skřehotavého ve 

vodoteči Libušského potoka, v retenční nádrži - lokálním biocentru L2/137 a v rámci VKP „Písnice 
- Společenstvo písnických vlhkých luk U Safiny“. V případě zaznamenání negativních změn 
v populacích bude rozhodnuto o přijetí nezbytných nápravných opatření, která povedou k eliminaci 
negativních dopadů stavby a jejího provozování na skokana skřehotavého, který bude hrát roli 
významného indikačního druhu indikujícího účinnost doporučení k minimalizaci negativních vlivů 
stavby na přírodní prostředí. 

5. Během provozu stavby sledovat migrace obojživelníků v místech, kde se komunikace přibližuje 
k místům s výskytem obojživelníků. V případě zjištění, že obojživelníci migrují přes komunikaci, 
budou přijata opatření, kterými se zajistí jiná trasa migrace obojživelníků. 

Vody 
6. Po dokončení stavby provádět ve dvouměsíčních intervalech po dobu min. 2 let v místech vyústění 

dešťových vod do recipientů odběry vody a jejich rozbory. Výsledky rozborů budou porovnány 
s výsledky rozborů vzorků odebraných před zahájením stavby. 

7. Po uvedení komunikace do provozu vyhodnotit vliv zimní údržby na recipienty. V případě 
nadměrného zatížení vodotečí Cl je nutno omezit zimní údržbu vozovky chemickým posypem. 

8. Po uvedení obchvatové komunikace do provozu prověřit, zda nebyla negativně ovlivněna vydatnost 
vodních zdrojů v okolí komunikace a kvalita vody. 

9. Pro odlučovač ropných látek bude zpracován a schválen příslušným vodoprávním úřadem provozní 
řád s uvedením frekvence odběru vzorků odpadních vod z odlučovače. Odpadní vody vypouštěné 
z odlučovače ropných látek do městské kanalizace musí splňovat kvalitativní limity dané platným 
kanalizačním řádem. 
Výše uvedené podmínky pro fázi provozu záměru nebyly stanoveny v územním rozhodnutí, neboť 

se jedná o podmínky pro užívání stavby, které budou řešeny při povolení užívaní stavby případně ve 
stavebním řízení vyjma podmínek č. 2 a 9, které vycházejí z platných právních předpisů. 

Podmínky z hlediska dopravní infrastruktury, obsažené v závazném stanovisku silničního správního 
úřadu MHMP, odboru dopravních agend čj. MHMP-1606662/2012/ODA-O4/Da ze dne 20.12.2012 
a ve stanovisku Úřadu MČ Praha 12, odboru dopravy, zn. P12 9229/2011-OD/Ba ze dne 12.4.2011 

byly stanoveny v podmínce č. 5 rozhodnutí vyjma již splněné podmínky obsahující požadavek doložit 
povolení příslušného silničního správního úřadu k připojení stavby na místní komunikace. 

Podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace z hlediska umístění nové 
a ochrany stávající technické infrastruktury, obsažené ve vyjádřeních vlastníků a správců dotčených 
staveb, byly stanoveny v podmínce č. 5 rozhodnutí vyjma podmínek týkajících se užívání stavby. 

Účastníci řízení: 
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona tak, že 

účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel. 
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být 

požadovaný záměr uskutečněn, a to hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy.  

Účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou osoby, které mají vlastnická 
nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám dotčeným umístěním stavby, což jsou kromě žadatele 
tyto osoby:  
Hl. m. Praha (zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku), Městská část 
Praha 12, Městská část Praha - Libuš, Městská část Praha - Kunratice, Městská část Praha 4, Luna 
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Property, s.r.o., Marie Chrpová, Jaroslav Kavka, Jana Stachová, Petr Bambule, Marie Fliegerová, 
Alena Švarcová, Kamil Klabík, Jiřina Klabíková, Raiffeisen - Leasing, s.r.o., Libor Zedník, MgA. 
Pavel Zedník, Miluše Martinovská, ELISDOR, s.r.o., Ing. Igor Hucl, Martina Huclová, Marica 
Kosová, Daniela Martinová, Ing. Andrej Slavíček, Mgr. Hana Svobodová, PhDr. Kateřina Svobodová, 
Milada Zachlederová, BRETTON s.r.o., Vilma Čermáková, Hana Kotelnická, Pavla Matulová, Marie 
Melzmufová, Miloslav Klégr, Marie Pudilová, Pavla Hlínová, Ing. Ladislav Chundela, Jan Malkus, 
Blažena Peterková, Josef Vorlíček, Ing. Martina Kosková, Jaroslav Chudomel, Václav Chudomel, 
Věra Krymláková, Luboš Růžička, František Šuk, Richard Kopecký, Ing. Ivo Fűrst, Milada Fűrstová, 
Marta Kapsová, Ing. Petr Koutek, Radana Květová, Karen Munro, Petr Otáhal, Karolína Turner, Lucie 
Zitout, RNDr. Josef Hojdar, EKOSPOL a.s., Otta Coňk, Marcela Coňková, František Kaiser, 
Miroslava Kaiserová, Ing. Martin Štengl, JUDr. Radim Štengl, Jiří Janoušek, Vlastimil Janoušek, Jana 
Janoušková, Eva Bubnová (r. 1934), Josef Brixi, Marie Češková, Stanislav Hozman, Věra Coňková, 
Štěpánka Čapková, LEBI 2020 s.r.o., Ilona Hessová, Oldřiška Vacková, Alena Klabíková, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Jitka Prokopová, Karel Rosenbach, Státní pozemkový úřad, Miroslav Hofman, Jana 
Hofmanová, Dagmar Ješátková, Jiří Žežulík, Jiří Sochan, Eva Areggerová, Petr Zavadil, Ing. Antonín 
Burda, Amálie Hlaváčová, Olga Bydžovská, Ing. Jaroslav Kula, Libuše Myslíková, František Tylingr, 
Ing. Zdenka Ungrová, Jaroslav Černický (r. 1968), Jaroslav Černický (r. 1438), Tomáš Černický, 
Václav Krumr, Hana Pelantová, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Pavel Jindra, Ing. 
Karel Engliš, Lucie Portman, Mgr. Barbora Horáková, Pavel Růžička, Jan Růžička, PREdistribuce, 
a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., ČEZ ICT Services, a. s., Dial Telecom, a.s., SITEL, spol. s r.o., TeliaSonera 
International Carrier Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., UPC Česká republika, s.r.o., 
Ing. Jiří Hlavnička, Ivana Hlavničková, Ingrid Masopustová, JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, 
Exekutorský úřad Praha 1, JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, Mgr. 
Martina Havlová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Josef Lavička, soudní exekutor, 
Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, 
Božena Šebitová, Ilona Měšťanová, Barbora Černá, Jana Šebitová, Pražská vodohospodářská 
společnost a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., O2 Czech Republic a.s., Ministerstvo obrany, sekce 
ekonom. a majetková, odd. ochrany územních zájmů, Eva Bubnová (r. 1954), BNP Paribas Personal 
Finance SA, odštěpný závod (pův. CETELEM ČR, a.s.), Pražská plynárenská, a.s., Midas Holdings 
s.r.o., AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným. 

Při identifikaci vlastníků dotčených pozemků a staveb bylo zjištěno, že někteří vlastníci, evidovaní 
v katastru nemovitostí, zemřeli. Stavební úřad zjistil, že u příslušných soudů jsou vedena dosud 
neukončená dědická řízení, jejichž výsledkem bude určení vlastníků uvedených pozemků. Usnesením 
zn. OVY/15500/2013/Bk, č.j. P12 29837/2015 OVY ze dne 24.8.2015 zahájené územní řízení přerušil, 
neboť před jiným příslušným orgánem veřejné moci probíhalo řízení o předběžné otázce ve věci 
vlastnictví pozemků dotčených umístěním navržené stavby. Proti usnesení o přerušení řízení podal 
žadatel odvolání a Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavebního řádu v odvolacím řízení rozhodnutím č.j. 
MHMP 1978589/2015, sp.zn. S-MHMP 1790941/2015/STR ze dne 4.12.2015 citované usnesení 
zrušil. Stavební úřad proto v řízení pokračoval a v souladu s právním názorem odvolacího orgánu za 
účastníky územního řízení dále stanovil i osoby, které byly účastníky dědického řízení ve věci 
vlastnictví pozemků parc. č. 765, 990/47 (původně PK 495), 1002/10, 1005/15, 1006/29 (původně PK 
502/13), k.ú. Písnice. Vzhledem k neukončeným dědickým řízením však zatím neurčené vlastníky 
těchto pozemků považoval rovněž za účastníky řízení, kteří nejsou známi. Shodně postupoval také 
u dosud nezahájených dědických řízení u pozemků č. parc. 1002/7, 1003/2, 1005/12, 1006/2 (vše 
původně PK 502/16) v k.ú. Písnice. V případě dědických řízení ukončených v průběhu územního 
řízení se následně účastníky řízení stali nově evidovaní vlastníci pozemků parc. č. 2372/40 v k.ú. 
Kunratice, parc. č. 765, 990/47 (původně PK 495) a 1006/32 (původně PK 503), k.ú. Písnice dle 
katastru nemovitostí. 

Za účastníky řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kterými jsou osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich může být rozhodnutím 
přímo dotčeno, považuje stavební úřad vlastníky pozemků a staveb, které sousedí, a to i nepřímo, 
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s pozemky dotčenými umístěním stavby. Tito účastníci byli podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
k.ú. Písnice: pozemky parc. č. 659/48, 659/57, 670/7, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 835/5, 835/6, 
835/9, 835/10, 835/14, 835/131, 835/132, 845/107, 846/1, 846/2, 847, 851/2, 876/4, 978/3, 981/20, 
981/28, 981/154, 981/291, 981/292, 981/293, 981/315, 981/319, 990/27, 1005/4, 1005/8, 1006/16, 
1007, 1013/1, 1013/2, stavby: č.p. 219, 285, 328, 329, č.e. 5003, 
k.ú. Cholupice: pozemky parc. č. 303/7, 303/18, 303/30, 343/6, 
k.ú. Kunratice: pozemky parc. č. 2372/19, 2372/42, 2372/44, 2372/48, 2372/49, 2372/50. 

Účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, kterými jsou osoby, o kterých tak 
stanoví zvláštní právní předpis, jsou městská část Praha 12, městská část Praha - Libuš, městská část 
Praha - Kunratice (podle § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů). 

Oznámení o zahájení řízení: 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a 2 stavebního zákona opatřením zn. OVY/ 
15500/2013/Bk, č.j. P12 9211/2016 OVY ze dne 21.3.2016 oznámil zahájení územního řízení všem 
dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Oznámení bylo účastníkům uvedeným v § 85 
odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným správním orgánům doručeno jednotlivě, 
účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Účastníkům 
neznámého pobytu, účastníkům, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a neznámým účastníkům bylo 
oznámení rovněž doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. 25 odst. 1 správního řádu. 

Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 v době od 
23.3.2016 do 24.4.2016, na úřední desce Úřadu MČ Praha - Libuš v době od 29.3.2016 do 28.4.2016 
a na úřední desce Úřadu MČ Praha - Kunratice v době od 23.3.2016 do 25.4.2016. 

Stavební úřad spolu s oznámením o zahájení územního řízení opatřením zn. OVY/15500/2013/Bk, 
č.j. P12 11553/2016 OVY ze dne 21.3.2016 zveřejnil postupem podle § 25 správního řádu údaje 
stanovené v § 9b odst. 1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na 
úřední desce Úřadu MČ Praha 12 v době od 23.3.2016 do 24.4.2016, na úřední desce Úřadu MČ Praha 
- Libuš v době od 29.3.2016 do 27.4.2016 a na úřední desce Úřadu MČ Praha - Kunratice v době od 
23.3.2016 do 25.4.2016. 

K projednání žádosti v územním řízení stavební úřad nařídil na den 3.5.2016 veřejné ústní jednání, 
které se konalo v budově Úřadu MČ Praha 12, U Domu služeb 166/5, Praha 4. O výsledku jednání byl 
sepsán protokol, který je součástí spisu. Konání veřejného ústního jednání bylo veřejnosti oznámeno 
veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena více než 30 dnů předem. Po tuto dobu stavební úřad umožnil 
každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.  

Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil vyvěšení informace 
o záměru na dvou veřejně přístupných místech určených stavebním úřadem, a to v jihozápadním rohu 
pozemku č. parc. 2372/6, k.ú. Kunratice a v severní části pozemku č. parc. 53/32, k.ú. Písnice. 
Informace obsahovala náležitosti podle § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. včetně 
grafického vyjádření záměru, tj. situačního výkresu v rozsahu a podrobnosti odpovídající charakteru 
liniové stavby komunikace.  

Účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost byli v oznámení o zahájení řízení uvědoměni, že své 
námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádná další stanoviska. 

Ve stanovené lhůtě byly uplatněny námitky a připomínky účastníků řízení a veřejnosti: 

Účastníci řízení Jaroslav Černický (r. 1968), Jaroslav Černický (r. 1943) a Tomáš Černický, všichni 
zastoupeni JUDr. Ladislavem Hirešem, podáním dne 19.4.2016 uplatnili tyto námitky a požadavky, 
vztažené k vlastnictví pozemku č. parc. 2372/43 v k.ú. Kunratice a týkající se překážky řízení podle 
§ 48 odst. 1 správního řádu: 

Předmětný pozemek č. parc. 2372/43 v k.ú. Kunratice je již předmětem stavebního záměru dle 
pravomocného rozhodnutí, vydaného Úřadem Městské části Praha 4 dne 16.10.2013 pod č.j. 
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P4/024979/14/OST/FATU, sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU, týkající se záměru stavby „Trasa I.D 
metra v Praze - stavba - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice“. 

V záležitosti výkupu pozemků pro trasu I.D metra v Praze došlo na základě usnesení Rady hl. m. 
Prahy č. 1873 ze dne 11.8.2015 ke změně koncepce výkupu pozemků (pozn.: pozemek je již oceňován 
jako předmět koupě), když místo Dopravního podniku hl. m. Prahy zajišťuje vlastní výkupy pozemků 
přímo Hlavní město Praha, a to prostř. TRADE CENTRE PRAHA a.s. (pozn.: investiční oddělení, 
Blanická 28, 120 00 Praha 2). Jelikož uzavření příslušných kupních smluv mezi vlastníky dotčených 
pozemků a Hlavním městem Prahou zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití 
majetku, oddělení pozemkový servis, bude nezbytné v této věci komunikovat s označenými správními 
orgány o rozsahu, v jakém budou jednotlivé stavební záměry. 

V případě vymezení konkretizovaného záměru stavby v řízení před správními orgány úřadu 
Městské části Praha 4 a Praha 12 si účastníci vyhrazují právo být neprodleně informováni, jakým 
způsobem došlo k vymezení takového záměru stavby, neboť nesprávné označení pozemků ve 
správním řízení se může výrazným způsobem dotknout připravované změny majetkoprávních vztahů 
a s tím spojené odpovědnosti za případně vzniklou škodu. 

Pokud dojde v rámci vedeného řízení k dělení či scelování pozemků, požadují účastníci zachování 
dostatečných dopravních přístupů k pozemku tak, aby byla zachována podmínka dle § 20 odst. 3 vyhl. 
č. 501/2006 Sb., ve znění změn provedených následujícími vyhláškami. 

Stavební úřad těmto námitkám nevyhověl a požadavky posoudil takto:  

Umístění stavby „Trasa I.D metra v Praze - stavba - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo 
Písnice“ na pozemku č. parc. 2372/43, k.ú. Kunratice nepovažoval stavební úřad za překážku řízení 
o umístění stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí, neboť ve smyslu § 48 odst. 1 správního řádu 
se nejedná o řízení v téže věci u různých správních orgánů. Jedná se o dva samostatné stavební záměry 
dvou různých žadatelů. Příprava obou staveb byla vzájemně koordinována a vydaná rozhodnutí 
o umístění obou staveb obsahují podmínky, kterými je zajištěna další koordinace v průběhu stavebního 
řízení a při provádění staveb. Současně jsou oba žadatelé Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. i Hlavní 
město Praha účastníky obou územních řízení. Rozsah obou záměrů je vymezen v příslušném územním 
rozhodnutí, které se mj. doručuje vlastníkům dotčených pozemků, takže tito vlastníci jsou o vymezení 
záměru informováni. Dělení ani scelování pozemků nebylo předmětem řízení o umístění stavby 
obchvatové komunikace.  

Účastník řízení společnost Luna Property, s.r.o. podáním dne 2.5.2016 uplatnila tyto námitky 
a požadavky: 

Společnost vyjádřila nesouhlas s umístěním obchvatové komunikace bez návrhu a realizace 
protihlukových bariér vůči Projektu Písnické rezidence - Vrtilka a přiložila akustickou studii 
zpracovanou firmou Akustprojekt s.r.o. ze dne 29.4.2016 prokazující nutnost osazení akustické bariéry 
na stavbě obchvatové komunikace vůči Projektu Písnické rezidence - Vrtilka. 

Součástí projektové dokumentace obchvatu je akustická studie (00-158, datum 04/2012, 
Pragoprojekt a.s.), která uvádí nutnost osazení protihlukových stěn v rámci výstavby obchvatu 
v severovýchodní části Písnice při ul. Švihovská a Kunratická spojka. Přestože některé rodinné domy 
Projektu Písnické rezidence - Vrtilka v současné době již stojí a jsou či budou využívány k bydlení, 
nejsou tyto objekty v hlukové studii obchvatu vůbec řešeny - poznámka na str. 20 hlukové studie 
Pragoprojektu 04/2012: „Protihlukové stěny a protihlukové valy navržené pro ochranu plánovaného 
bytového komplexu Písnické rezidence - Vrtilka nejsou součástí této hlukové studie a není zde tedy 
uvedena ani jejich přesná specifikace“. 

Z tohoto důvodu nechala společnost vypracovat vyhodnocení hluku z dopravy na komunikační síti 
po realizaci obchvatové komunikace a její vliv na Projekt Písnické rezidence - Vrtilka, zpracovatelem 
přiložené akustické studie z data 29.4.2016 je firma Akustprojekt s.r.o. (odborný garant Ing. Jiří 
Králíček). Z této akustické studie je patrné, že hluk z dopravy po realizaci obchvatové komunikace bez 
zastínění vlastní akustickou zástěnou bude trvale překračovat hyg. limit LAeq,8h = 50 dB pro noc do 
2,7 dB v chráněném venkovním prostoru staveb v jižní části areálu Písnické rezidence a to i v případě 
realizace navrženého zemního valu v rámci Projektu Písnické rezidence - Vrtilka (tento val byl 
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navržen pro komunikační síť bez realizace obchvatu Písnice). 

Proti areálu rodinných domů Projektu Písnické rezidence - Vrtilka, které s plánovaným obchvatem 
bezprostředně sousedí, je nutno vytvořit protihlukovou bariéru (akustickou zástěnu) podél obchvatu 
(Libušské ulice) jižně od areálu Písnické rezidence - Vrtilka. Obchvat (Libušská ulice) je plánován 
jižně od pozemků Písnické rezidence ve vzdálenosti cca 37 m (nejmenší vzdálenost mezi středem 
obchvatové komunikace a jižní hranicí areálu). Nadlimitní hluk znamená vážný problém z hlediska 
kvality a narušení pohody bydlení a zdraví. Noční hluk bude narušovat spánek obyvatel domu. 
Kamiony, nákladní auta, autobusy apod. budou brzdit před navrženým kruhovým objezdem obchvatu, 
což způsobuje další hlukovou zátěž areálu rodinných domů Písnické rezidence. 

S ohledem na znalost geologických podmínek a vysokou hladinu spodní vody v území společnost 
Luna Property, s.r.o. nesouhlasí s navrženým způsobem odvodnění obchvatové komunikace a přilehlé 
cyklostezky, který je jižně od Projektu Písnické rezidence - Vrtilka řešen vyspádováním nových 
zpevněných ploch do příkopu opatřeného drenáží, s předpokladem zasáknutí vod v území. V případě 
ponechání navrženého řešení bude s jistotou docházet k podmáčení pozemků v rámci Projektu 
Písnické rezidence - Vrtilka, které jsou v nejbližším místě vzdáleny od vsakovacího příkopu pouze 
20 m. Společnost navrhuje, aby všechny nové zpevněné plochy jižně od Projektu Písnické rezidence - 
Vrtilka byly odvodněny dešťovou kanalizací. 

Část rodinných domů v rámci Projektu Písnické rezidence - Vrtilka jsou v současné době ve 
výstavbě. V rámci projektu „Stavba č. 42479, obchvatová komunikace Písnice“ je nutno doložit 
a zajistit vjezd/výjezd rezidentů, vozidel stavby a automobilů integrovaného záchranného systému 
z areálu Projektu Písnické rezidence - Vrtilka během výstavby obchvatu. Harmonogram výstavby 
obchvatu a dopravně inženýrská opatření je nutno zkoordinovat s průběhem výstavby Projektu 
Písnické rezidence - Vrtilka. 

Závěrem společnost žádá, aby stavební úřad námitky zohlednil, žádost o vydání územního 
rozhodnutí zamítl, případně řízení přerušil a uložil žadateli přepracování a doplnění záměru 
a dokumentace dle uvedených námitek. 

Stavební úřad těmto námitkám nevyhověl a požadavky posoudil takto: 
Z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně navrženého řešení ochrany území proti hluku byl záměr 

posouzen příslušným správním orgánem, k záměru vydala kladné stanovisko Hygienická stanice hl. m. 
Prahy dne 15.6.2012 pod zn. 21891/2012/ 07143 a stanovila podmínky pro zpracování projektové 
dokumentace. Tyto podmínky byly převzaty do podmínek územního rozhodnutí a jejich splněním bude 
podmíněno vydání stavebního povolení. Jedná se mj. o měření hluku stávajícího stavu a dodržení 
příslušných hygienických limitů při provádění i užívání stavby. Tyto podmínky považoval stavební 
úřad za dostatečné, neboť vzhledem ke složitosti a časové délce přípravy záměru může dojít ke 
změnám hlukových poměrů v území a aktuální situace před povolením a skutečným zahájením stavby 
může vyžadovat další nebo upravené řešení protihlukových opatření. V návrhu obchvatové 
komunikace podél jižní strany lokality Projektu Písnické rezidence - Vrtilka je i z tohoto důvodu 
ponechán dostatečný prostor pro případné řešení další protihlukové ochrany území. 

Odvodnění obchvatové komunikace a přilehlé cyklostezky jižně od Projektu Písnické rezidence - 
Vrtilka je v dokumentaci řešeno odvodňovacími příkopy svedenými zčásti do dešťové kanalizace 
v komunikaci Libušské a zčásti do vodoteče podél západní strany komunikace K Vrtilce (potok 
Vrtilka), drenáž ani vsakování v příkopech nebylo navrženo. Způsob odvodnění této části komunikace 
je uveden v podmínkách rozhodnutí v odstavci „Úprava příkopů ke zpomalení odtoku z povodí (SO 
3002) - odvodnění“, Úsek km 1,600 - 1,780 a Úsek km 1,780 - 2,327. 

Zajištění vjezdu a výjezdu rezidentů, vozidel stavby a automobilů integrovaného záchranného 
systému z areálu Projektu Písnické rezidence - Vrtilka během výstavby se týká provádění stavby 
a bude řešeno ve stavebním řízení. Ve výroku rozhodnutí byla mj. tato podmínka stanovena pro 
zpracování projektové dokumentace z hlediska organizace výstavby a dále byla stanovena podmínka 
koordinace obou staveb. 

Stavební úřad námitky tohoto účastníka nepovažoval za důvod pro zamítnutí žádosti ani pro 
přerušení řízení k doplnění žádosti nebo dalších podkladů. 
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Při ústním jednání uplatnili účastníci řízení a veřejnost tyto námitky a připomínky: 

Účastník řízení Miroslav Klégr, vlastník pozemku č. parc. 835/28, k.ú. Písnice při ústním jednání 
uplatnil námitku, ve které nesouhlasí s rozdělením pozemku, neboť žádal o posunutí (komunikace) na 
hranici pozemku. 

Stavební úřad této námitce nevyhověl. V územním řízení rozhoduje o žádosti tak, jak byla podaná 
a nemá oprávnění návrh stavby měnit. Dělení pozemků nebylo předmětem řízení o umístění stavby. 
Umístění stavby bylo navrženo v souladu s platným územním plánem, který pro trasu obchvatové 
komunikace vymezuje příslušnou funkční plochu, jak je výše uvedeno. Změna trasy dle požadavku 
účastníka tak, aby vedla na hranici jeho pozemku, by vyžadovala změnu územního plánu, o které však 
stavební úřad není příslušný rozhodovat v územním řízení. 

Účastnice řízení Miluše Martinovská uvedla, že žádá vykoupit dotčené rozdělené pozemky v celé 
výměře především tam, kde nezůstává příjezd na pozemky. 

Stavební úřad tuto žádost neposoudil jako námitku, rozsah výkupu pozemků pro uvedenou stavbu 
není předmětem řízení o umístění stavby. 

Účastnice řízení Dagmar Ješátková uvedla, že je vlastníkem pozemku č. parc. 303/8, k.ú. 
Cholupice, a že požaduje zachovat nájezd z ul. Libušské. 

Stavební úřad tento požadavek neposoudil jako námitku. Podle evidence katastru nemovitostí není 
paní Ješátková vlastníkem pozemku č. parc. 303/8, k.ú. Cholupice, ale je vlastníkem dotčených 
pozemků č. parc. 303/27 a 303/28, k.ú. Cholupice. Žádný z uvedených pozemků však v současné době 
nesousedí s pozemkem stávající komunikace Libušské č. parc. 345/6, k.ú. Cholupice a nemá tedy 
přímý vjezd z této komunikace. Případné potřebné sjezdy na nově vymezené pozemky, které budou 
nově sousedit s obchvatovou komunikací lze řešit ve stavebním řízení, neboť podle§ 79 odst. 2 písm. i) 
stavebního zákona sjezdy a nájezdy sloužící k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikace 
nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Případné zřízení náhradních 
přístupových cest je stanoveno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí, která byla převzata z podmínek 
závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí čj. 70860/ ENV/12, 4235/610/12 ze dne 
11.10.2012. 

Účastník řízení Petr Bambule, vlastník pozemku č. parc. 981/16, k.ú. Písnice uvedl, že žádá 
o výkup tohoto pozemku v celé výměře 2541 m2 a dále aby všechny pozemky v jeho vlastnictví byly 
dostupné k obdělávání současným nájemcem Agro Jesenice případně jiným nájemcem. 

Stavební úřad tyto požadavky neposoudil jako námitky. Rozsah výkupu pozemků pro uvedenou 
stavbu není předmětem řízení o umístění stavby. Dostupnost zemědělských pozemků pro obdělávání 
lze řešit ve stavebním řízení např. zřízením nových sjezdů, jak je výše uvedeno, případně zřízením 
náhradních přístupových cest nebo pozemkovými úpravami, jak je stanoveno v podmínce č. 2 tohoto 
rozhodnutí. 

Účastník řízení Luboš Růžička (zastoupený Ing. Alenou Růžičkovou), vlastník pozemku č. parc. 
835/77, k.ú. Písnice, uplatnil připomínku, že požaduje posunutí zamýšlené komunikace tak, aby 
východní hranice komunikace kopírovala východní hranici zabíraných pozemků, aby nedošlo 
k rozdrobení pozemků. Shodný požadavek uplatnili Ing. Igor Hucl, Marie Chudomelová, Alena 
Švarcová, Marie Fliegerová, Vilma Čermáková, Hana Kotelnická a Marie Pudilová. 

Stavební úřad tomuto požadavku nevyhověl, neboť v územním řízení rozhoduje o žádosti tak, jak 
byla podaná a nemá možnost návrh stavby měnit. Umístění stavby bylo navrženo v souladu s platným 
územním plánem, který pro trasu obchvatové komunikace vymezuje příslušnou funkční plochu, jak je 
výše uvedeno. Změna trasy dle požadavku účastníků tak, aby východní hranice komunikace kopírovala 
východní hranici zabíraných pozemků, by vyžadovala změnu územního plánu, o které však stavební 
úřad není příslušný rozhodovat v územním řízení. 

Účastník řízení Městská část Praha - Kunratice podala dne 3.5.2016 stanovisko, ve kterém uvedla, 
že k záměru nemá námitek za předpokladu dodržení jejího požadavku na pořízení ověřovací studie na 
komunikační obchvat Kunratic (v souladu s ÚP HMP), který by navazoval na schvalovaný obchvat 
Písnice a současně také na rozpracovaný záměr akce Komunikační propojení Dobronická - Kunratická 
spojka, úsek Kunratická spojka - areál SAPA. Přílohou stanoviska byla kopie žádosti o pořízení 
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ověřovací studie na komunikační obchvat Kunratic ze dne 5.8.2011 adresovaná náměstku primátora 
hl. m. Prahy. 

Stavební úřad toto stanovisko neposoudil jako námitku k umístění navržené stavby, neboť pořízení 
uvedené studie není podmiňující pro umístění navržené stavby. Požadavek na pořízení studie byl 
adresován žadateli. 

Účastník řízení Městská část Praha - Libuš při ústním jednání dne 3.5.2016 předala stavebnímu 
úřadu na vědomí vyjádření k záměru, které bylo vyhotoveno dne 29.4.2016 a adresováno společnosti 
ZAVOS s.r.o., přílohou vyjádření bylo usnesení Rady MČ Praha - Libuš č. 117/2011, 81/2014 
a 88/2016 s připomínkami k dokumentaci. Připomínky obsahovaly požadavky na protihluková 
opatření v úseku od ul. K Vrtilce po ul. Podchýšskou a v oblasti ul. Ke Kašně a Na Losách, požadavek 
na ochranu toku Vrtilka před kontaminací ropnými látkami, osazení měřičů rychlosti na obchvatové 
komunikaci, prodloužení obchvatové komunikace k ul. Dobronické, přípravu propojení obchvatu 
k Vídeňské ulici, provedení povrchu obchvatové komunikace z „nízkohlučného“ asfaltu, výsadbu 
vhodné doprovodné zeleně v úseku K Vrtilce - Podchýšká, předání stezky pro chodce a cyklisty 
společně se stavbou komunikace do správy hl. m. Prahy (zastoupeného Technickou správou 
komunikací HMP), respektování Přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a prvků ÚSES a 
doložení projektu vegetačních úprav ke stavebnímu řízení. 

Stavební úřad toto vyjádření předané na vědomí neposoudil jako námitky k umístění navržené 
stavby. Z hlediska ochrany proti hluku bylo k záměru doloženo kladné stanovisko dotčeného správního 
orgánu s podmínkami pro navazující řízení, umístění stavby umožňuje případné řešení další 
protihlukové ochrany území. Ochrana vodních toků před kontaminací ropnými látkami je řešena 
v návrhu stavby a bude zajištěna podmínkami pro zpracování projektové dokumentace i následnými 
podmínkami pro užívání stavby. Osazení měřičů rychlosti, provedení povrchu komunikace a podrobný 
návrh vegetačních úprav není předmětem územního řízení, tyto požadavky lze řešit ve stavebním 
řízení. Podrobné zpracování vegetačních úprav bude dle podmínek tohoto rozhodnutí doloženo 
v projektové dokumentaci. Prodloužení obchvatové komunikace k ulici Dobronické, příprava 
propojení obchvatu k Vídeňské ulici a předání cyklostezky do správy hl. m. Prahy není předmětem 
územního řízení o umístění navržené stavby a tyto požadavky ani nelze zahrnout do podmínek pro 
přípravu a realizaci stavby. Respektování přírodního parku a prvků ÚSES bylo prokázáno v návrhu 
stavby i kladnými stanovisky dotčených orgánů, jejichž podmínky pro další přípravu stavby byly 
převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Společenství vlastníků jednotek Švihovská 550 uplatnilo připomínku, že požaduje zajištění 
dopravní obslužnosti v průběhu stavby. Dále uvedlo, že stavba se dotkne zasakovacího kanálu, jehož 
udržování je příkazní smlouvou převedeno na SVJ Švihovská 550 a který je předmětem ještě 
neuzavřeného kolaudačního řízení k výstavbě Ekospol a požadovalo závazné stanovisko MČ Libuš 
k ovlivnění zasakovacího kanálu plánovanou výstavbou. Dále požadovalo účast v řízení a písemné 
vyjádření k vzneseným připomínkám. 

Stavební úřad tuto připomínku posoudil tak, že zajištění dopravní obslužnosti území v průběhu 
stavby se týká provádění stavby a bude řešeno ve stavebním řízení. Ve výroku rozhodnutí byla mj. tato 
podmínka stanovena pro zpracování projektové dokumentace z hlediska organizace výstavby. 
Zasakovací příkop na pozemku č. parc. 845/108, k.ú. Písnice, vedený od areálu bytových domů  č.p. 
546 a 550, k.ú Písnice, bude v rámci navržené stavby na svém východním konci zaústěn do propustku 
pod obchvatovou komunikací a případné nevsáknuté vody budou svedeny do retenční nádrže Rezerva. 
Mimo tento koncový úsek nebude umístěnou stavbou dotčeno provádění potřebné údržby příkopu. 
Podmínka koordinace obou staveb byla stanovena ve výroku tohoto rozhodnutí. Závazné stanovisko 
Městské části Praha - Libuš k ovlivnění zasakovacího kanálu plánovanou výstavbou stavební úřad 
k záměru nevyžadoval. Městská část Praha - Libuš je účastníkem územního řízení s právem uplatňovat 
námitky k záměru, není však dotčeným správním orgánem, který by vydával závazná stanoviska. 
Společenství vlastníků jednotek se účastní územního řízení jako veřejnost a může uplatňovat 
připomínky. Vyjádření stavebního úřadu k připomínkám veřejnosti je obsaženo v písemném 
odůvodnění rozhodnutí, které je mj. doručováno veřejnou vyhláškou. Postavení společenství vlastníků 
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jednotek jako účastníka řízení podle § 85 odst. 2 písm. d) stavebního zákona bylo zrušeno zákonem 
č. 350/2012 Sb., kterým byla s účinností od 1.1.2013 provedena změna stavebního zákona. 

Závěr: 

Stavební úřad postupoval v řízení podle platných právních předpisů řádu, zejména zjistil stav věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí, 
přezkoumal úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení a veřejnosti se s nimi 
seznámit a uplatnit k nim námitky a připomínky v souladu s ustanoveními správního řádu a stavebního 
zákona. 

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby podle 
§ 90 stavebního zákona, zejména soulad s územně plánovací dokumentací, s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Dále stanovil požadavky 
k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání 
a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami 
v území. Na základě zjištění, že záměr je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo 
rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Upozornění: 

Toto rozhodnutí platí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní 
moci. Podmínky tohoto rozhodnutí platí po dobu trvání stavby.  

Řešení předmětné stavby v projektové dokumentaci pro stavební povolení musí splňovat požadavky 
stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Projektová dokumentace musí obsahovat řešení odstraňování odpadů, včetně odpadů ze stavební 
činnosti, v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Záměr je na území s archeologickými nálezy a stavebník má již od doby přípravy stavby 
oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů vůči Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. Stavebník je 
povinen umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 
Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení 
k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru výstavby Úřadu 
městské části Praha 12, Písková 830/25, 143 00  Praha 4. 
 
 
 

Ing. Vladimír Cupal, v.r. 
vedoucí odboru výstavby 

 
Za správnost vyhotovení: Ing. arch. Dana Bimková                             otisk úředního razítka  
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 
razítko a podpis:  
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Doručuje se: 
I.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona - doručení do vlastních rukou: 
1. ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqvv 
2. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
3. Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h 
4. Městská část Praha 12, OIM, Písková 830/25, 143 00  Praha 4 
5. Městská část Praha-Libuš, IDDS: u8xaktr 
6. Městská část Praha-Kunratice, IDDS: cxnbudp 
7. Městská část Praha 4, IDDS: ergbrf7 
8. Luna Property, s.r.o., IDDS: 4ybjb2w 
9. Marie Chrpová, Zátoňská č.p. 17/3, Písnice, 142 00  Praha 4 
10. Jaroslav Kavka, V zákopech č.p. 341/2, Písnice, 142 00  Praha 4 
11. Jana Stachová, Švihovská č.p. 412/2, Písnice, 142 00  Praha 4 
12. Petr Bambule, Na písku č.p. 157, Praha 5-Lochkov, 154 00  Praha 5 
13. Marie Fliegerová, Olšovická č.p. 97/13, Písnice, 142 00  Praha 4 
14. Alena Švarcová, K Vrtilce č.p. 15/40, Písnice, 142 00  Praha 4 
15. Kamil Klabík, Chrpová č.p. 480, 252 44  Psáry 
16. Jiřina Klabíková, Chrpová č.p. 480, 252 44  Psáry 
17. Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IDDS: x3cv8at 
18. Libor Zedník, Putimská č.p. 6/13, 142 00  Praha 4 
19. MgA. Pavel Zedník, Putimská č.p. 335/19, 142 00  Praha 4 
20. Miluše Martinovská, Zátoňská č.p. 18/7, Praha 4-Písnice, 142 00  Praha 4 
21. ELISDOR, s.r.o., IDDS: 3aih6p5 
22. Ing. Igor Hucl, Ve svahu č.p. 515/9, 147 00  Praha 4 
23. Martina Huclová, Dráhy č.p. 461, 739 44  Brušperk 
24. Marica Kosová, Kotorská č.p. 1578/34, 140 00  Praha 4 
25. Daniela Martinová, Dráhy č.p. 461, 739 44  Brušperk 
26. Ing. Andrej Slavíček, Nové Město č.p. 66, 582 91  Světlá nad Sázavou 
27. Mgr. Hana Svobodová, Pikrtova č.p. 1313/5, 140 00  Praha 4 
28. PhDr. Kateřina Svobodová, Lesní č.p. 1254, 379 01  Třeboň II 
29. Milada Zachlederová, Lesní č.p. 150, 379 01  Třeboň II 
30. BRETTON s.r.o., IDDS: s3cz7sq 
31. Vilma Čermáková, Mašovická č.p. 399/21, 142 00  Praha 4 
32. Hana Kotelnická, Šumavského č.p. 1688/21, 143 00  Praha 4 
33. Pavla Matulová, Střímelická 24, 141 00  Praha 4 
34. Marie Melzmufová, Frágnerova č.p. 102, Nespeky, 257 22  Čerčany 
35. Miloslav Klégr, V lipách č.p. 127/58, 190 16  Praha 9 
36. Marie Pudilová, Putimská č.p. 5/6, 142 00  Praha 4 
37. Pavla Hlínová, Evžena Rošického č.p. 2677/21, 586 01  Jihlava 1 
38. Ing. Ladislav Chundela, Libušská č.p. 225/51, 142 00  Praha 4 
39. Jan Malkus, IDDS: wy6gpth 
40. Blažena Peterková, Sídliště Za Chlumem č.p. 731, Teplické Předměstí, 418 01  Bílina 1 
41. Josef Vorlíček, Libušská č.p. 47/58, 142 00  Praha 4 
42. Ing. Martina Kosková, K Vrtilce č.p. 10/37, 142 00  Praha 4 
43. Jaroslav Chudomel, Škvorecká č.p. 1187, 250 82  Úvaly 
44. Václav Chudomel, Luční 598, 257 22  Čerčany 
45. Věra Krymláková, Cholupická č.p. 691/19, Kamýk, 142 00  Praha 4 
46. František Šuk, U jezera č.p. 2044/8, 155 00  Praha 5 
47. Richard Kopecký, Bartolomějská č.p. 305/3, 110 00  Praha 1 
48. Ing. Ivo Fűrst, Spálená č.p. 79/10, 110 00  Praha 1 
49. Milada Fűrstová, Spálená č.p. 79/10, 110 00  Praha 1 
50. Marta Kapsová, Široká č.p. 25/6, 110 00  Praha 1 
51. Ing. Petr Koutek, Na Mrázovce č.p. 48/28, 159 00  Praha 5 
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52. Radana Květová, Lesní č.p. 136, 379 01  Třeboň II 
53. Petr Otáhal, Evropská č.p. 611/77, 160 00  Praha 6 
54. Karolína Turner, Podolská č.p. 1140/3, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47 
55. Lucie Zitout, Spálená č.p. 79/10, 110 00  Praha 1 
56. RNDr. Josef Hojdar, IDDS: tqhjurk 
57. EKOSPOL a.s., IDDS: 9q4du64 
58. Otta Coňk, V zákopech č.p. 219/33, 142 00  Praha 4 
59. Marcela Coňková, V zákopech č.p. 219/33, 142 00  Praha 4 
60. František Kaiser, Tyršova č.p. 583, 252 16  Nučice 
61. Miroslava Kaiserová, Tyršova č.p. 583, 252 16  Nučice 
62. Ing. Martin Štengl, K Vltavě č.p. 785/42, 143 00  Praha 4 
63. JUDr. Radim Štengl, Ke kapličce č.p. 2029/15, 143 00  Praha 4 
64. Jiří Janoušek, Na losách č.p. 33/2, 142 00  Praha 4 
65. Vlastimil Janoušek, Táborská č.p. 615, 140 00  Praha 4 
66. Jana Janoušková, Na losách č.p. 33/2, 142 00  Praha 4 
67. Eva Bubnová (r. 1934), Putimská č.p. 3/3, Písnice, 142 00  Praha 4 
68. Josef Brixi, Putimská č.p. 74/27, 142 00  Praha 4 
69. Marie Češková, Putimská č.p. 71/14, 142 00  Praha 4 
70. Stanislav Hozman, Libušská č.p. 62/35, 142 00  Praha 4 
71. Věra Coňková, Ladislava Coňka č.p. 24/14, 142 00  Praha 4 
72. Štěpánka Čapková, Královická č.p. 1387/24, 100 00  Praha 10 
73. LEBI 2020 s.r.o., IDDS: ta8izbi 
74. Ilona Hessová, Sartoriova č.p. 63/8, 169 00  Praha 6 
75. Oldřiška Vacková, Vyšebrodská č.p. 867/28, 142 00  Praha 4 
76. Alena Klabíková, Kojetín č.p. 49, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
77. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
78. Jitka Prokopová, U Poustek č.p. 7, 143 00  Praha 4 
79. Karel Rosenbach, Podchýšská č.p. 122, 143 00  Praha 4 
80. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
81. Miroslav Hofman, K mejtu č.p. 528/1, 142 00  Praha 4 
82. Jana Hofmanová, Tajovského č.p. 1259/7, 142 00  Praha 4 
83. Dagmar Ješátková, Batelovská č.p. 1207/7, 140 00  Praha 4 
84. Jiří Žežulík, Přímětická č.p. 1191/18, 140 00  Praha 4 
85. Eva Areggerová, Haldenstrasse č.p. 25, 8422  Pfungen, Švýcarsko 
86. Petr Zavadil, Sonnenbergstrasse č.p. 7, 8603  Schwerzenbach, Švýcarsko 
87. Ing. Antonín Burda, Na rovnosti č.p. 2689/15, 130 00  Praha 3 
88. Amálie Hlaváčová, Ražická č.p. 1, 143 00  Praha 4 
89. Olga Bydžovská, Dvorecká č.p. 535/21, 147 00  Praha 4 
90. Ing. Jaroslav Kula, Frágnerova č.p. 101, Nespeky, 257 22  Čerčany 
91. Libuše Myslíková, Na Klikovce č.p. 367/7, 140 00  Praha 4 
92. František Tylingr, Frágnerova č.p. 104, Nespeky, 257 22  Čerčany 
93. Ing. Zdenka Ungrová, Na Srážku č.p. 2071/10, 143 00  Praha 4 
94. Václav Krumr, Krhanice č.p. 5, 257 42  Krhanice 
95. Hana Pelantová, U Rakovky č.p. 704/14, 148 00  Praha 4 
96. Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, IDDS: fhidrk6 
97. Pavel Jindra, Smetanova č.p. 447, 253 01  Hostivice 
98. Ing. Karel Engliš, Horní Malá Úpa č.p. 17, 542 21  Pec pod Sněžkou 
99. Lucie Portman, Ševce Matouše č.p. 446/7, 140 00  Praha 4 
100. Mgr. Barbora Horáková, Nad Buďánkami II č.p. 2085/22, 150 00  Praha 5 
101. Pavel Růžička, Velešovice č.p. 148, 683 01  Rousínov u Vyškova 
102. Jan Růžička, Polní č.p. 158, 277 45  Úžice u Kralup nad Vltavou 
103. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
104. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
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105. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 
106. ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
107. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
108. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 
109. TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a 
110. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
111. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
112. Ing. Jiří Hlavnička, Smotlachova č.p. 582/2, 142 00  Praha 4 
113. Ivana Hlavničková, Smotlachova č.p. 582/2, 142 00  Praha 4 
114. Ingrid Masopustová, U Jednoty č.p. 113/6, 142 00  Praha 4 
115. JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, IDDS: f7gg8py 
116. JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, IDDS: tq5g835 
117. Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IDDS: vu3v2m4 
118. JUDr. Josef Lavička, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IDDS: 9bvjcfq 
119. JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, IDDS: v76g8z7 
120. Božena Šebitová, Nad lesním divadlem č.p. 1115/14, 142 00  Praha 4 
121. Ilona Měšťanová, Marie Pujmanové č.p. 1755/5, 251 01  Říčany u Prahy 
122. Barbora Černá, Makovského č.p. 1146/8, 163 00  Praha 6 
123. Jana Šebitová, Karla Čapka č.p. 250, 417 42  Krupka 1 
124. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 
125. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 
126. O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 
127. Ministerstvo obrany, sekce ekonom. a majetková, odd. ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
128. Eva Bubnová (r. 1954), Putimská č.p. 3/3, Písnice, 142 00  Praha 4 
129. BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IDDS: hznxmz3 
130. Pražská plynárenská, a.s., IDDS: au7cgsv 
131. Midas Holdings s.r.o., IDDS: hnpmnk8 
132. AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Wtc Twr B, Strawinskylaan 933, 

1077XX  Amsterodam, Nizozemí 
133. Věra Krymláková, 12707 Cambridge Avenue, Tampa, FL 33624, USA 
134. Ing. Alena Růžičková, Rejskova č.p. 2169/14, 120 00  Praha 2 

(zástupce Luboše Růžičky, Rejskova č.p. 2169/14, 120 00  Praha 2) 
135. JUDr. Ladislav Hireš, IDDS: nkj8jtq 

(zástupce Jaroslava Černického, Hurbanova č.p. 1181/30, 142 00  Praha 4, Jaroslava Černického 
a Tomáše Černického, oba bytem Šumenská č.p. 3227/1, 143 00  Praha 4) 

II.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b), c) stavebního zákona a podle § 25 odst. 1 správního 
řádu - doručení veřejnou vyhláškou 

pro zveřejnění na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu 
15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
136. Úřad městské části Praha 12, úřední deska, Písková 830/25, 143 00  Praha 4 
137. Úřad městské části Praha - Libuš, úřední deska, IDDS: u8xaktr 
138. Úřad městské části Praha-Kunratice, úřední deska, IDDS: cxnbudp 

Upozornění: 
Podle § 25 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Úřadu městské části Praha 12. 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků 
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
k.ú. Písnice: pozemky parc. č. 659/48, 659/57, 670/7, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 835/5, 835/6, 
835/9, 835/10, 835/14, 835/131, 835/132, 845/107, 846/1, 846/2, 847, 851/2, 876/4, 978/3, 981/20, 
981/28, 981/154, 981/291, 981/292, 981/293, 981/315, 981/319, 990/27, 1005/4, 1005/8, 1006/16, 
1007, 1013/1, 1013/2, stavby: č.p. 219, 285, 328, 329, č.e. 5003,  
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k.ú. Cholupice: pozemky parc. č. 303/7, 303/18, 303/30, 343/6, 
k.ú. Kunratice: pozemky parc. č. 2372/19, 2372/42, 2372/44, 2372/48, 2372/49, 2372/50. 
Účastníci řízení, kterým se nedaří doručovat: 
Karen Munro, Nad Buďánkami II č.p. 2085/22, 150 00  Praha 5, 
Jiří Sochan, Mládeže č.p. 1237/5, 169 00  Praha 6. 
Účastníci řízení, kteří nejsou známi: vlastníci pozemků parc. č. 1002/7, 1003/2, 1005/12, 1006/2 (vše 
pův. PK 502/16), 1002/10, 1005/15, 1006/29 (vše pův. PK 502/13), v k.ú. Písnice. 

III. Dotčené správní úřady (na dodejku): 
139. MHMP, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h          (zn. S-MHMP- 0204962/2011/1/OOP/VI) 

(zn. S-MHMP- 185168/2014/1/OZP/VI) 
(SZn. S-MHMP-315718/2007/OOP/VI/EIA/433-8/Vč.) 

140. MHMP, odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h            (čj. MHMP 1606662/2012/ODA-04/Da) 
141. MHMP, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h                           (čj. S-MHMP 204963/2011/Alu) 
142. MHMP, odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h                      (čj. S-MHMP 587229/2015/UZR) 
143. MHMP, odbor Kancelář ředitele MHMP, odd. kriz. managementu, IDDS: 48ia97h 

(čj. S-MHMP 209410/2011/OKR) 
144. Úřad MČ Praha 12, OŽD, Písková 830/25, 143 00  Praha 4              (zn. P12 9871/2011-OŽP/Pa) 
145. Úřad MČ Praha 12, ODO, Písková 830/25, 143 00  Praha 4               (zn. P12 9229/2011-OD/Ba) 
146. Úřad MČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: ergbrf7 

(zn. P4/061009/11/OŽPAD/ALEX/st.) 
147. Úřad MČ Praha 4, odbor stavební, odd. vodohospodářské, IDDS: ergbrf7 

(zn. P4/015079/14/OST/KSOT) 
148. Ministerstvo životního prostředí, odb. obecné ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4 

(čj. 70860/ENV/12 4235/610/12) 
149. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i                       (zn.S- HSHMP 21891/2012/07143) 
150. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j             (zn. HSAA-3989-752/ODZS-2011) 
151. Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, IDDS: rkiai5y 

(čj. KRPA-17522-1/ČJ-2011-0000DŽ) 
IV. Na vědomí: 
152. Magistrát hl. m. Prahy, odbor strategických investic, IDDS: 48ia97h 
153. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR - pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 
154. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, IDDS: ergbrf7 
155. ÚMČ Praha 12, VYST/OÚR - spis 
156. spisovna 
 

 

 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle položky 17 bod 1. písm. e), f), h) a pozn. 1. Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 24 000,- Kč byl zaplacen. 
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