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ROZHODNUTÍ 
 
 
Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 
§ 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 11.10.2010 podalo Hlavní město Praha, IČ 00064581, 
Mariánské nám. 2/2, Praha 1, zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem městského investora, 
kterého dále zastupuje VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s., Podolské nábř. 1124/2, Praha 
4 (dále jen „žadatel“). Po posouzení záměru podle § 90 stavebního zákona vydává podle § 92 
stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, 

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 
p r o    z á m ě r    s    n á z v e m 

"Stavba č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem – 
stavbou 513". 

 
V území od křižovatky ulic Komořanské a Generála Šišky po napojení na Pražský okruh 
v Komořanech na pozemcích  
v kat. území Modřany: č. parc. 143/2 – zast. pl. a nádvoří, 144 – ost. pl., 146 - zast. pl. a nádvoří, 147 – 
ost. pl., 148 – ost. pl., 151 – ost. pl., 152 – ost. pl., 153 - zast. pl. a nádvoří, 180 – ost. pl., 186/4 – ost. 
pl., 2877/10 – ost. pl., 3194 - ost. pl., 3199 - zast. pl. a nádvoří, 3224 - zast. pl. a nádvoří, 3225 - zast. 
pl. a nádvoří, 3230 - zast. pl. a nádvoří, 3231 - zast. pl. a nádvoří, 3232 – ost. pl., 3235/1 – ost. pl., 
3235/2 - zast. pl. a nádvoří, 3236/1 - zast. pl. a nádvoří, 3236/2 – ost. pl., 3237 – ost. pl., 3238 – ost.pl , 
3239 – ost. pl., 3240 – ost. pl., 3241 - zast. pl. a nádvoří, 3243 – ost. pl., 3244 – ost. pl., 3249/1 - ost. 
pl., 3249/2 – ost. pl., 3249/3 - ost. pl., 3249/4 – ost. pl., 3249/5 – ost. pl., 3249/6 – ost. pl., 3252 - ost. 
pl., 3253 - zast. pl. a nádvoří, 3254 - zast. pl. a nádvoří, 3255/1 - zast. pl. a nádvoří, 3255/3 - zast. pl. a 
nádvoří, 3256 - zast. pl. a nádvoří , 3263 – ost. pl., 3313 - zast. pl. a nádvoří, 3314 – ovocný sad, 3316 
- zahrada, 3320/1 – ost. pl., 3321/2 – ost.pl., 3325/1 – ost. pl., 3326/1 - zahrada, 3326/5 – ost. pl., 
3327/1 – ost. pl., 3327/4 - ost. pl., 3590 - ost. pl., 3591/1 - ost. pl., 3591/3 - ost. pl., 3591/4 - ost. pl.,  
3592 - ost. pl., 3598 – zast. pl. a nádvoří., 3599/1 - ost. pl., 3602/2 - ost. pl., 3602/12 - ost. pl., 3627/1- 
ost. pl., 3627/2- ost. pl., 3627/3 - ost. pl., 3628 - ost. pl., 3630 - ost. pl., 3631 – zast. pl. a nádvoří, 3632 
– zahrada, 3633 - zahrada, 3640/5 - ost. pl., 3640/6 - ost. pl., 3641/1- ost. pl., 3641/2 - ost. pl., 3641/3 - 
ost. pl., 3643 - ost. pl., 3645/1 - les, 3645/5 - les, 3646/1 - les, 3646/2 – les, 3648 - ost. pl., 3872/1- ost. 
pl., 3883/1- ost. pl., 3884/1- ost. pl., 3886 - ost. pl., 3901 - ost. pl., 3905 - ost. pl., 3906 - ost. pl., 4083 - 
ost. pl., 4084 - ost. pl., 4085 - ost. pl., 4086 - ost. pl., 4100/1- ost. pl., 4100/14 – zast. pl. a nádvoří, 
4101 - zast. pl. a nádvoří, 4102 – zast. pl. a nádvoří, 4103 – zast. pl. a nádvoří, 4104 - ost. pl., 4105 - 
ost. pl., 4106/1- ost. pl., 4107 - ost. pl., 4108 - ost. pl., 4109/1 - ost. pl., 4109/9 - ost. pl., 4109/11 - ost. 
pl., 4111/1 – vod. pl., 4114- ost. pl. , 4845/29 - ost. pl., 4846/9 - ost. pl. , 4847/5 - ost. pl., 
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a v katastrální území Komořany: č. parc. 4 ost. pl., 29/6 ost. pl., 113/1 ost. pl., 113/3 ost. pl., 662 trv. 
trav. porost, 663 trv. trav. porost, 664 trv. trav. porost, 666 ost. pl., 670 ost. pl., 671 zahrada, 676 
zahrada, 693/2 ost. pl., 694/1 ost. pl., 695 ost. pl., 696 ost. pl., 730/1 ost. pl., 730/2 ost. pl., 743/1 les, 
743/5 les, 748/1 ost. pl., 749 ost. pl., 750 ost. pl., 751 ost. pl., 753/1 ost. pl., 754/1 trv. trav. porost, 
754/2 trv. trav. porost, 755/1 ost. pl., 755/2 ost. pl., 758 ovocný sad, 760 ost. pl., 761 ost. pl., 766/1 ost. 
pl., 767/4 ost. pl., 768/9 ost. pl., 768/10 ost. pl., 769 trv. trav. porost, 770 zahrada, 771/3 trv. trav. 
porost, 771/4 trv. trav. porost, 771/5 trv. trav. porost, 776 ost. pl., 777/3 ost. pl., 777/4 ost. pl., 778 ost. 
pl., 783/1 ost. pl., 783/2 ost. pl., 787/1 ost. pl., 787/2 trv. trav. porost, 787/3 les, 787/7 ost. pl., 787/8 
ost. pl., 787/11 ost. pl., 787/12 ost. pl., 787/13 ost. pl., 787/14 ost. pl., 787/15 ost. pl., 787/16 ost. pl., 
787/17 vodní plocha, 787/18 ost. pl. 
se   u m i s ť u j e  soubor staveb, který bude obsahovat: 
-  pozemní komunikace: 

místní komunikace I., II. a III. třídy včetně mimoúrovňové křižovatky (dále též MÚK), mostů a 
připojení stávající uliční sítě a cyklostezky,  
účelové - k areálu Elektrizace železnic Praha a.s. 
cyklostezka 
směrová úprava polní cesty 
účel: připojení komunikace Komořanské a navazujícího území na silniční okruh kolem Prahy, 

-  inženýrské sítě, účel: uvolnění staveniště, odvodnění a veřejné osvětlení nového souboru staveb, 
vodovod: 
přeložky řadů V1 – V7 
kanalizace: 
stoky (S, D) 
dešťová usazovací nádrž SN6 
úpravy Cholupického a Komořanského potoka 
splašková – část výtlaku z  SN6 
elektro: 
přeložky VN a NN 
rozvody VN a NN 
přípojky NN 
trafostanice  
veřejné osvětlení: 
přeložky 
nové vedení včetně stožárů 
sítě elektronických komunikací: 
přeložky 
kabelovod U Soutoku 
kamerový dohled pro mimoúrovňovou křižovatku 
dopravní informační systém SOS 
plynovod: 
přeložka STL plynovodu 
přepojení řadů 

- opěrné zdi, 
- protihlukové stěny 
- oplocení  
- přeložka železnice - změna směrového a výškového vedení kolejiště včetně inženýrských sítí, 

mostních objektů, opěrných a zárubních zdí, propustků, úpravy zastávky Praha Komořany a nového 
technologického objektu, 
účel: uvolnění staveniště pro komunikaci a vytvoření protipovodňové ochrany navazujícího území. 

 
Umístění stavby je zakresleno v grafické příloze (koordinační situace hlavní trasy v měř. 1:1000 – 2 ks 
a celková situace MUK v měř. 1:1000 – 1 ks, a dále situace na podkladu katastrální mapy 
s vyznačením území dotčeného stavbou – hlavní trasa v měř. 1:1000 – 2 ks a MUK v měř. 1:2000 – 
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1 ks), která v souladu s ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona bude po dni nabytí právní moci ověřena a 
předána v jednom vyhotovení žadateli.  
 
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
 
1.  Pozemní komunikace místní a účelové 
 
1.1. Místní komunikace I. třídy (dále též „hlavní trasa“) bude umístěna od křižovatky s komunikací 
Generála Šišky (km 0,000, staničení ve směru z centra) po křižovatku s komunikací Branišovskou jako 
čtyřpruhová komunikace se dvěma jízdními pruhy základní šířky 3,25 m v každém směru. V úseku 
0,000 - 0,833 (úsek 1 – SO 1101) bude se středním dělícím pásem šířky 2,5 m a s oboustrannými 
chodníky šířky 2,25 m, v km 0,833 do km 2,063 (úsek 2 - SO 1102) se středním pásem 1,75 m a 
oboustrannými manipulačními chodníky šířky 1,50 m. Před křižovatkami s ulicemi Generála Šišky, 
K Vystrkovu, K Modřanskému nádraží a před připojením na stávající komunikaci Komořanskou bude 
vozovka rozšířena o řadící pruhy o šířce 3,00 – 3,25 m. Mezi km 0,3 a 0,4 a dále v km cca 1,3 bude 
vozovka v obou směrech rozšířena v délce 65 m o zálivy autobusových zastávek. Výškové řešení bude 
respektovat připojení bočních ulic, vjezdy, sousední pozemky bývalého cukrovaru a možnost 
odvodnění. Niveleta od počátku trasy bude stoupat cca 4,2 % a před křižovatkou s ul. K Vystrkovu 
klesne cca 2% cca 1 m pod terén, resp. cca 1,5 m za křižovatkou, dále bude stoupat na mostní objekt 
přes Cholupický potok (SO 2101) a za mostem klesne do prostoru mimoúrovňového křížení s ul. U 
Skladu, kde se výškově srovnává s niveletou železniční tratě. Dále bude stoupat a od km cca 1,86 
strměji ve sklonu 8 resp 6 % na stávající mostní objekt vybudovaný v rámci stavby silničního okruhu 
kolem Prahy č. 513 (dále též SOKP). Za mostem na konci úseku za křižovatkou s ulicí Branišovskou 
se napojí na niveletu stávající ul. Komořanské. Umístění hlavní trasy včetně křižovatky se SOKP je 
vyznačeno v situaci v měř. 1:2000, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Hlavní trasa bude 
odvodněna do uličních vpustí zaústěných do nové kanalizace (SO 3201, 3202 a 3203) s výjimkou cca 
150 m na jižním konci hlavní trasy, kde bude komunikace odvodněna do příkopu. 
 
Součástí hlavní trasy budou mosty: 
 
- most přes ulici U Soutoku, Cholupický potok a vlečku (SO 2101) – staničení v hl. trase km 0,886 
(počátek přemostění)  
Mostní objekt bude tvořen dvěma souběžnými samostatnými konstrukcemi - levý most (LM), pravý 
most (PM), oba o 7 polích, z nichž každý most převede jeden dopravní směr. Délka přemostění bude 
cca 164 m, výška průjezdního prostoru v místě křížení s ulicí U Soutoku bude min. 4,95 m, v místě 
křížení s vlečkou min. 5,42 m. Na vnější římse levého mostu bude protihluková stěna (SO 2803) výšky 
4,0 m. Konstrukce mostu bude respektovat šířkové, směrové a výškové vedení převáděné komunikace. 
 
-  most přes ul. U Skladu (SO 2102) - staničení v hl. trase 1,256 km (osa ulice U Skladu) 
Mostní objekt bude o jednom poli pro oba dopravní směry s křídly se schodišťovými rampami 
rovnoběžnými s hlavní trasou. Délka přemostění bude 9,50 m, výška průjezdního prostoru v místě 
křížení s přeložkou ulice U Skladu bude min. 3,60 m. Na levé římse bude protihluková stěna (SO 
2806) výšky 4,0 m. Konstrukce mostu bude respektovat šířkové, směrové a výškové vedení převáděné 
komunikace. Na most naváže chodník na pozemcích č. parc. 783/1 a 29/6 v k. ú. Komořany, který 
umožní přístup chodců do ulice U Skladu. 
 
-  estakáda na hlavní trase (SO 2103) v km 1,775 - 2,000 
Mostní objekt bude tvořen dvěma souběžnými samostatnými konstrukcemi - levý most o 8 polích, 
pravý most o 9 polích, z nichž každá převede jeden dopravní směr. Konstrukce mostů bude 
respektovat šířkové, směrové a výškové vedení převáděné komunikace. Vnější římsa levého mostu 
bude 1,70 m, pravého mostu 1,55 m, vnitřní římsy budou 0,80 m. Na vnější římse levého mostu bude 
protihluková stěna (SO 2807) výšky 4,0 m.  
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1.2. Křižovatky hlavní trasy a úpravy stavbou dotčených komunikací 

- Obslužná komunikace měnírny DP (SO 1103) 

Křižovatka Generála Šišky a Komořanské bude doplněna o čtvrté rameno, které bude tvořit místní 
komunikace III. třídy délky 46 m, napojená na místní komunikaci U Spořitelny. Komunikace bude 
s dvoupruhovou vozovkou s šířkou pruhu 3,5 m a  jednostranným chodníkem šířky 2,25 m při jižní 
straně. Komunikace bude umístěna na pozemcích č. parc. 3232, 3240, 3237, 3235/1, 3235/2, 3236/1, 
3236/2, 3237, 3238, 3239, 3241 a 4086 v k. ú. Modřany.  

- Propojení ulic Na Schůdkách a Pekárkova (SO 1104) 

Místní komunikace Na Schůdkách a Pekárkova budou propojeny na západních koncích místní 
komunikací III. třídy délky cca 78 m vedenou rovnoběžně s hlavní trasou, umístěnou na pozemcích 
č. parc. 3905, 3906, 3199 a 3224 v k. ú. Modřany. Komunikace bude s dvoupruhovou vozovkou, šířka 
pruhu 3,0 m. Odvodněna bude do kanalizačních vpustí kanalizace SO 3201. 

- Komunikace - ulice K Vystrkovu (SO 1105) 

Stávající komunikace III. třídy bude na pozemcích č. parc. 3901, 3320/1, 3321/2, 3316, 4085, 3326/1, 
3326/5, 3325/1 v k. ú. Modřany v délce 250 m výškově a šířkově upravena. Vozovka bude mít dva 
jízdní pruhy šířky 3,50 m s rozšířením v křižovatce s Komořanskou o řadicí pruhy. V křižovatce bude 
výškově upravena - zahloubena o cca 1 m pro napojení na ulici Komořanskou. Oboustranný chodník 
bude šířky 2,25 m. Odvodnění bude do kanalizačních vpustí a do nové kanalizace (SO 3201). 

- K Modřanskému nádraží  (SO 1106)  a komunikace u fotbalového hřiště  (SO 1110) 

V km 0,576 hlavní trasy bude umístěna křižovatka s přeloženou místní komunikací U Modřanského 
nádraží a novou místní komunikací III. třídy obsluhující sportovní areál východně od hlavní trasy. 
Komunikace K Modřanskému nádraží bude délky cca 124 m, bude mít dva jízdní pruhy šířky 3,25 m a 
oboustranný chodník šířky 2,25 m. Bude umístěna na pozemcích č. parc. 4105 a 4100/1 v k. ú. 
Modřany. Vedena bude v přímé trase, ke konci trasy bude pravostranný oblouk o poloměru R = 34 m. 
Odvodněna bude do kanalizačních vpustí do nové kanalizace (SO 3211). 

Komunikace obsluhující sportovní areál bude vedena v přímé trase, bude délky cca 158 m se dvěma 
jízdními pruhy šířky 3,25 m se zálivem pro 21 kolmých parkovacích stání. Oboustranný chodník šířky 
2,25 m bude veden až k příjezdům do přilehlých sportovních areálů. Nový příjezd k tenisovému areálu 
bude zakončen na stávající komunikaci areálu (č. parc. 3591/4 v k. ú. Modřany), která bude na 
západním konci zaslepena. Příjezdy k přilehlým sportovním areálům budou veřejně přístupné účelové 
komunikace. Komunikace bude umístěna na pozemcích č. parc. 3592 a 3591/4 v k. ú. Modřany. 
Odvodnění bude do kanalizačních vpustí do nové kanalizace (SO 3201). 

- Účelová komunikace u Elektrizace železnic (EŽ)  (SO 1112, SO 1113 a SO 1122) 
Úsek 1 ( SO 1112) naváže na ulici K Modřanskému nádraží v km 0,086 90. Bude v délce cca 93 m, 
vozovka bude dvoupruhová šířky 6,5 m, bude mít jednostranný chodník při východní straně šířky 
2,25 m. V km 0,056 úseku 1 se připojí překládková komunikace (SO 1113) šířky 6 m, která bude 
vedena souběžně s přeloženou vlečkou (úsek v žst. Modřany – součást SO 6141 a SO 6142) a ve  
stejné niveletě jako tato vlečka, a současně bude sloužit jako příjezd k technologickému objektu (SO 
6181). Ukončena bude na manipulační ploše u EŽ. V km cca 0,112 ulice U Soutoku (SO 1115) se 
připojí jižní úsek (SO 1122) komunikace k EŽ, šířky 6,5 m a délky cca 114 m; bude mít v délce 45 m 
jednostranný chodník při východní straně šířky 2,25 m, který bude schodištěm (SO 2253) šířky 2,50 m 
propojen se západním chodníkem hlavní trasy. Komunikace SO 1122 bude ukončena na výškově 
upravené manipulační ploše jižně od objektu EŽ, navazující na překládkovou komunikaci, úroveň 
197,75 m n.m. (Balt po vyrovnání - Bpv). Na stávající terén při objektu EŽ bude připojena dvěma 
rampami. 
Umístěna bude na pozemcích č. parc. 3628, 3630,4100/1, 4100/14, 4105, 4106/1, 4107, 3632 a 3633 
v k. ú. Modřany. Odvodněna bude kanalizačními vpustmi a do nové kanalizace (SO 3111, SO 3211). 
Části komunikací SO 1113 a SO 1122 budou odvodněny do přilehlého terénu, prostor pod zdí SO 
2205 bude odvodněn uliční vpustí umístěnou pod připojovací rampou. 
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- Připojení ulice Komořanská (SO 1107 a  SO 1108) 
Stávající ul. Komořanská bude od mostu přes Cholupický potok ve směru do centra přeložena do nové 
trasy délky cca 142 m. Do hlavní trasy se připojí v km 0,833 93. Bude s dvoupruhovou vozovkou, 
šířka pruhu 3,5 m s rozšířením o řadící pruh před křižovatkou s hlavní trasou, a s jednostranným 
chodníkem šířky 2,25 m. V km 0,075 (staničení od hlavní trasy) bude průsečná křižovatka, ve které 
bude připojena komunikace U Soutoku a pokračování stávající ulice Komořanské. Tato bude při styku 
s hlavní trasou zaslepena a ukončena obratištěm na pozemku č. parc. 3602/2 v k. ú. Modřany. Chodník 
při její západní straně bude připojen na chodník hlavní trasy. Propojení stávající Komořanské v úseku 
od průsečné křižovatky po hlavní trasu bude na pozemcích č. parc. 3627/2 a 3627/3 v k. ú. Modřany. 
Odvodněna bude vpustmi do kanalizace SO 3201.  
 
- Přeložka ulice U Soutoku a propojení k ulici U Skladu (SO 1115, 1116 a 1117) 
Komunikace bude přeložena v celé trase, celková délka bude cca 597 m. Bude s dvoupruhovou 
vozovkou, šířka pruhu bude proměnná od 2,75 do 3,5 m, chodník při jižní a východní straně vozovky 
bude minimální šířky 2,25 m. Od křižovatky s propojením Komořanské na hlavní trasu bude vedena 
západním směrem do podjezdu pod hlavní trasu (SO 2101) a následně do podjezdu pod přeložku 
železniční tratě ( SO 6163). Mezi podjezdy bude připojena komunikace od EŽ (SO 1122). Za 
železničním podjezdem se připojí cyklostezka úsek 1 (SO 1114). Dále trasa povede jižním směrem 
v souběhu s železniční tratí, překlene Cholupický potok (SO 2104) a Komořanský potok (SO 2105) a 
stočí se východním směrem do podjezdu pod železnicí (SO 6164) a pod hlavní trasou (most SO 2102). 
Před železničním podjezdem se připojí cyklostezka úsek 2 (SO 1120). Z podjezdu budou vedena 
schodiště a rampy na zastávky BUS (SO 2251) umístěné na hlavní trase a k nástupištím železniční 
zastávky Praha Komořany (SO 2252). Komunikace, polní cesty a nemovitosti obsluhované původní 
trasou budou obslouženy touto přeložkou. Most přes Cholupický potok (SO 2104) bude silniční most 
o 1 poli, délce přemostění 8,37 m a celkové šířce mostu 10,60 m. Most přes Komořanský potok (SO 
2105) bude silniční most o 1 poli, délka přemostění 8,37 m, šířka mostu 10,60 m, výška mostu nad 
dnem potoka 3,05 m. 
Komunikace bude umístěna na pozemcích č. parc. 3627/2, 3886, 3646/2, 3631, 3633, 4100/1, 4107, 
3249/2, 3641/3, 3641/2, 3641/1, 3640/6, 3640/5 v k. ú. Modřany a na pozemcích č. parc. 766/1, 767/4, 
768/10, 696, 694/1, 771/3, 769, 771/4, 770, 783/1 v k. ú. Komořany. 
Odvodnění ulice U Soutoku v části orientované V-Z bude provedeno dvěma uličními vpustmi 
horského typu, umístěnými ve spodní části v km cca 0,120 a cca 0,146, zaústěnými do Cholupického 
potoka. Další uliční vpusť bude umístěna ve vjezdu na část pozemku č. parc. 3641/1 v k. ú. Modřany. 
Odvodnění komunikace v úseku S-J až po napojení cyklostezky úsek 2 bude do terénu přes zapuštěný 
obrubník. Poslední část úseku, ve směru ulice U Skladu, bude odvodněna uliční vpustí, zaústěnou do 
nové kanalizace SO 3204. 
 
1.3. Mimoúrovňová křižovatka (dále též MUK) včetně připojení dalších komunikací - staničení 
směrem do centra 
 
- Komunikace I. třídy (SO 101) - hlavní trasa a přesýpaný most (SO 202) 
Hlavní trasa - úsek 3 naváže na úsek 2 v km 2,063 resp. v km 0,630 podle staničení úseku 3 stavebního 
objektu  SO 101 a bude ukončena v km -0,010 navázáním na stávající silnici II/103 ulice Komořanská. 
Šířkové uspořádání naváže na úsek 2, střední dělící pás bude plynule rozšířen na 2 m. V prostoru 
úrovňové křižovatky s ulicí Branišovskou přejde osa komunikace ze středního dělícího pásu do osy 
směrově nerozdělené komunikace Komořanské a rovněž příčné upořádání plynule přejde do šířkového 
uspořádání Komořanské II/103. Celková délka úpravy bude 515,68 m. Výškové řešení naváže na 
niveletu stávajícího mostu přes SOKP (součást stavby SOKP č. 513) a dále je určeno úrovňovou 
křižovatkou s ulicí Branišovskou a navazující Komořanskou II/103. V úseku mezi úrovňovou 
křižovatkou s ulicí Branišovskou a napojením hlavní trasy na komunikaci II/103 bude vozovka v obou 
směrech rozšířena o zálivy autobusové zastávky, celková délka rozšíření bude 65 m.  
Součástí hlavní trasy bude mostní objekt přes hlavní trasu v km 0,498, tzv. přesýpaný most, 
s dlouhými šikmými křídly, nepřímo navazující na přesýpaný tunel, který je součástí stavby SOKP. 



Č.j. VYST/35402/2010/Bk              str. 6 

 
Most bude tvořen rámovou konstrukcí o dvou polích 2 x 10 m, výška průjezdního prostoru bude 5,5 m, 
délka přemostění bude 20,5 m, nadnásyp tloušťky min. 1 m. 
V místě křížení hlavní trasy s SOKP bude mimoúrovňová křižovatka, kterou budou tvořit čtyři větve. 
Připojení větví je součástí stavby SOKP. 
 
- Větve MUK 1 – 4 (SO 102) 
 
Větev 1 pro směr od Zbraslavi a Modřan na SOKP směr Lahovice bude celkové délky 274,573 m, 
délka její části umístěné tímto rozhodnutím bude 214,4 m, bude dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu 
3,50 m,  

větev 2 pro směr z SOKP od Vestce na Zbraslav a Modřany bude celkové délky 118,877 m, délka její 
části umístěné tímto rozhodnutím bude 65,5 m, bude dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu 3,50 m,  

větev 3 pro směr od Zbraslavi a Modřan na SOKP směr Vestec bude celkové délky 300,332 m, délka 
její části umístěné tímto rozhodnutím bude 238,25 m, bude dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu 
3,50 m, 

větev 4 pro směr z SOKP od Lahovic na Zbraslav a Modřany bude celkové délky 141,523 m, délka její 
části umístěné tímto rozhodnutím bude 80,02 m, bude dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu 3,50 m. 

Větve 1 a 2 budou připojeny na hlavní trasu v km 0,435 křižovatkou tvaru T, větve 3 a 4 budou 
připojeny v km 0,123 průsečnou křižovatkou. Čtvrté rameno této křižovatky bude tvořit napojení 
komunikace Branišovské (SO 103).  
Větve budou odvodněny do příkopů a voda z příkopů bude svedena přes novou kanalizaci (SO 302) do 
kanalizace SOKP. 
 
-  Připojení komunikace Branišovské (SO 103) 
Úprava komunikace (pozemek č. parc. 778 v k. ú. Komořany) bude provedena v délce 70 m 
s rozšířením na pozemky č. parc. 750, 751, 787/12, 787/15, 787/16, 749 v k. ú. Komořany. Křižovatka 
bude se středním dělícím ostrůvkem a se směrovacími ostrůvky. Odvodnění bude do příkopů. 
 
-  Příjezd k sedimentační nádrži (SO 105) 
V km 0,618 bude na levý jízdní pás připojena stávající komunikace k sedimentační nádrži vybudovaná 
v rámci stavby SOKP. Délka nového úseku umístěného na pozemku č. parc. 753/1 v k. ú. Komořany 
bude 54 m, šířka vozovky 5 m. Odvodnění bude do příkopů. 
 
-  Úprava Komořanské (SO 104) 
Komunikace Komořanská v úseku od křižovatky s ulicí Na Jitřence bude sloužit pouze pro provoz 
pěších a cyklistů, a dále pro příjezd vozidel údržby, který bude ukončen sjezdem šířky 6 m a délky 
10 m na pozemku č. parc. 787/16 v k. ú. Komořany. Před stávající křižovatkou s ulicí Branišovskou 
v délce 35 m bude napojena na chodník, který bude pokračovat za touto ulicí podél hl. trasy až 
k zastávkám BUS. 
 
-  Polní cesta (SO 106) 
Stávající polní cesta na pozemku č. parc. 730/1 v k. ú. Komořany bude přeložena do nové trasy vedené 
jižně od stávající trasy v souběhu s pozemkem 730/1 v k. ú. Komořany, a dále podél větve 4; připojena 
bude na stávající Komořanskou v km -0,0041. Délka přeložky bude 375,30 m, šířka vozovky bude 
proměnná 3 - 5 m. Bude vedena po pozemcích 730/1 a 748/1 v k. ú. Komořany, odvodněna bude do 
příkopů. 
 
-  Cyklostezka 
Úsek 1 – SO 1114 - stávající cyklostezka s názvem „Cyklotrasa A2 – Vltava pravobřežní“ bude 
v profilu 4,0 m přeložena od km 12,0 – staničení železnice - ke komunikaci U Soutoku (SO 1116) 
podél kolejiště nádraží Modřany v návaznosti na směrovou a výškovou úpravu kolejiště. V úseku od 
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připojení stávající cyklostezky na komunikaci U Soutoku bude směrem jihovýchodním v délce cca 105 
m umístěna cyklostezka v provedení umožňujícím provoz silničních vozidel (úsek 2 SO 1120), která 
naváže na obdobně provedenou stávající cyklostezku. Úsek 3 - SO 1121 bude ve stávajícím profilu 
přeložen v souběhu s přeložkou železnice od km cca 13,74 – staničení železnice - po konec směrových 
a výškových úprav železnice, tedy v délce cca  440 m. 
 
2.  Inženýrské sítě 
 
2.1. Vodovod – přeložky 
 
-  Vodovod V3 (SO 3110) bude v profilu DN 150, dl. cca 33,2 m, napojen bude na stávající řad DN 
150 v ulici Na Schůdkách, podejde kolmo pod hlavní trasou a bude osazen hydrantem a zaslepen. 
Umístěn bude na pozemcích č. parc. 3231, 4085, 3199, 3224 a 3905 v k. ú. Modřany. Stávající 
vodovodní řad DN 100 v ulici Pekárkova bude propojen řadem V4 DN 150 dl. 57,2 m, umístěným 
v nové komunikaci SO 1104, s řadem DN 150 v ulici Na Schůdkách. 
 
-  Přeložka vodovodu V 5 v úseku K Vystrkovu – Vzpoury (SO 3111) bude v profilu DN 200, dl. cca 
682 m, umístěna bude v upravené části komunikace K Vystrkovu a dále v komunikaci hlavní trasy a 
ukončena bude v průsečné křižovatce komunikací Komořanská a U Soutoku. Na řad V5 se napojí řad 
V6 dl. cca 200,5 m, DN 100, který bude zásobovat technologický objekt (SO 6181), veden bude 
v nových komunikacích (SO 1106, SO 1112 a SO 1113). 
 
-  Vodovod V7 „ulice U Soutoku“ (SO 3112), DN 100, dl. 256,1 m, bude veden z místa průsečné 
křižovatky ulic Komořanská a U Soutoku novou komunikací U Soutoku (SO 1115 a SO 1116), kde 
bude východně od pozemku č. parc. 3636 v k. ú. Modřany ukončen hydrantem. 
 
-  Vodovod V1 „ul. U Skladu“ DN 1000 (SO 3113), dl. 98,3 m, bude křížit hlavní trasu v km cca 1,239 
a bude veden technickou chodbou o průřezu cca 4,0 x 2,90 m (SO 2301) umístěnou v místě křížení 
s navrhovanou komunikací SO 1101 a tělesem dráhy. Technická chodba bude odvodněna kanalizační 
přípojkou do stoky D11-1, viz podmínka č. 2.2.1. 
 
-  Přeložka vodovodu V2 DN 1200 (SO 3116), dl. 80,4 m, bude křížit hlavní trasu v km cca 1,638. 
Tento hlavní zásobovací řad bude v místě křížení s hlavní trasou SO 1101 a tělesem dráhy uložen 
v technické chodbě o průřezu  cca 4,0 x 2,90 m (SO 2302). 
 
Na vodovodní řady budou přepojeny všechny stávající přípojky. 
 
2.2. Kanalizace 
 
2.2.1. Kanalizace dešťová 
 
- Kanalizace dešťová v km 0,010 – 0,850 (SO 3201)  
Stoka S1-1 DN 300 – DN 1200 bude umístěna v km 0,010 – 0,850 hlavní trasy (SO 1101) a bude 
sloužit k odvedení vod z hlavní trasy. Zaústěny do ní budou stoky 
S1-1.1 DN 300, dl. 183 m, odvádějící dešťové vody z ulice K Vystrkovu, 
S1-1.2 DN 300, dl. 85 m, odvádějící vody z výhledového parkoviště u sportovních areálů. 
Stoka S1-2 DN 1200, dl. 12,5 m, v km 0,056, která výhledově převede vody ze stoky S1-1 do dešťové 
výhledové usazovací nádrže DUN SN5.  
Stoka S1-3 DN 1200, dl. 11,8 m, která výhledově převede vody ze stávající dešťové kanalizace DN 
1200 (v křižovatce ulic Generála Šišky a Komořanské) do dešťové usazovací nádrže DUN SN5. 
 
- Kanalizace dešťová v km 0,850 – 1,230 (SO 3202)  
Stoka S2-1 DN 400 bude umístěna v km cca 1,030 – 1,150 hlavní trasy (SO 1101) a bude sloužit 
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k odvedení vod z hlavní trasy a z příkopu mezi tělesem komunikace a tělesem železnice. Z hlavní trasy 
odbočí v km 1,150 a vyústí do Komořanského potoka. Její celková délka bude cca 181 m. Součástí 
objektu bude lapač splavenin situovaný na pravém břehu Komořanského potoka. 
Stoka S2-2 DN 300 bude odvádět dešťové vody od km 1,150 po most SO 2102, napojena bude do 
stoky S2-1. Délka stoky bude cca 80 m. 
 
- Kanalizace dešťová v km 1,250 – 2,070 (SO 3203) 
Stoka S3-1 DN 400 - 500, dl. cca 734 m, odvodní zbývající úsek hlavní trasy; do ní se napojí 
kanalizace z MUK SO 301. Stoka S3-1 se napojí do stoky D1 (SO 3208), která odvede vody přes DUN 
SN6 (SO 3302) do Vltavy. 
Stoka S3-2 DN 300, dl. 82 m, odvede dešťové vody z hlavní trasy z úseku mezi mostem SO 2101 a 
stokou D1 (SO 3208) a napojí se do stoky D1. 
 
- Odpad z DUN v km 1,150 – 1,340 (SO 3204) 
Stoka  D11-1 DN 1000 a DN 1600, dl. 210,2 m, odvede dešťové vody z DUN SN6 (SO 3302) do 
Komořanského potoka a dále do Vltavy. Ve staničení 72,6 a 107,5 m budou umístěny spojné komory 
pro připojení stok D12-2 (SO 3402) a odpadu z DUN SN6, stoky D11-2 (SO 3204). Od staničení 0,00 
do 15,5 m bude odpad veden v otevřeném korytě. Na stoku D11-1 se připojí horská vpusť, odvodňující 
podchod mostu SO 2102. 
Stoka  D11-2 DN 800, dl. cca 28 m, bude odvádět stejně jako D11-1 dešťové vody z DUN SN6, 
v případě odstavení DUN SN6 bude sloužit jako obtok. 
Stoka D1 DN 800, dl. 68 m, páteřní stoka povodí DUN SN6, do které budou napojeny stoky S3-1 a 
S3-2 a stávající dešťová kanalizace podél železniční trati. 
 
- Odvodnění hlavní trasy a železniční trati v km 0,960 ( SO 3209) 
bude sloužit k odvedení vod z příkopu mezi hlavní trasou a tělesem dráhy. V nejnižším místě budou 
dvě propojené horské vpusti, ze kterých bude voda odvedena potrubím DN 300 dl. cca 12 m. Délka 
příkopu bude cca 45 m. 
 
- Dešťová kanalizace km 12,171 (SO 3210) 
odvede vody z prostoru bývalého cukrovaru v případě povodně. Délka potrubí bude cca 62 m, DN 
500, součástí bude hradící přečerpávací šachta a výpustní objekt do Vltavy. 
 
- Dešťová kanalizace U Soutoku (SO 3211) 
Dešťové vody z komunikace K Modřanskému nádraží, objektu Elektrizace železnic a části ulice 
U Soutoku budou odvedeny stokami D15 DN 300, DN 400, dl. cca 453 m, a D15-1 DN 300, dl. 33 m. 
 
- Odvodnění hlavní trasy v km 0,150 po km 0,630 dle staničení MUK ( SO 301) 
bude do nové středové kanalizace DN 300, do které budou vyústěny přípojky od uličních vpustí. Při 
přechodu přes most realizovaný v rámci SOKP se napojí ve vozovce na již realizovanou část stoky, do 
středu se vrátí za přesýpaným mostem SO 202 a zaústí do kanalizace hlavní trasy SO 3202. Délka 
nové trasy bude cca 335 m. Úsek od km 0,00 do 0,150 bude odvodněn do příkopů. 
 
- Odvodnění větví MUK (SO 302) 
bude do příkopů a přes horské vpusti dvěma novými stokami DN 300 (jedna stoka pro V1 a V2 a 
druhá pro V3 a V4) svedeny do kanalizace SOKP. 
 
2.2.2. Dešťová usazovací nádrž 
 
- Dešťová usazovací nádrž  SN6 (SO 3302) – km 1,300 
Nádrž bude nepravidelného půdorysu pro zachování přírodního charakteru prostředí. Vlastní DUN 
bude jednokomorová o rozměrech komory 29 x 7 m a hloubce usazovacího prostoru 1,2 m. 
Vody z nádrže budou odvedeny stokami D11-1 a D11-2 do Komořanského potoka.  
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2.2.3. Výtlak do splaškové kanalizace 
 
- Výtlak z DUN - kaly  (SO 3205) km 1,260 
Kalové vody z DUN SN6 budou čerpány výtlakem do stávající splaškové kanalizace. Jako součást této 
stavby (etapy) bude výtlak DN 125 umístěn v délce 93 m od SN6 po most SO 2102. 
 
2.2.4. Úprava potoků 
 
-  Cholupický potok (SO 3410)  
bude v úseku staničení vodoteče od km 0,00000 (pozemek č. parc. 3641/1 v k. ú. Modřany) do km 
0,14400 veden v otevřeném korytě miskovitého tvaru a v trase složené z přímých úseků a cca 5 
oblouků. Koryto bude opevněno rovnaninou z kamene, pod mosty dlažbou z kamene do betonu. V km 
cca 0,05000 – 0,11800 bude na pravém břehu umístěna zemní hráz oddělující potok od komunikace 
(SO 1115). Součástí úpravy budou přečerpávací jímka a vpusti odvádějící dešťové vody z komunikace 
SO 1115. V km cca 0,13700 – 0,14900 bude levý břeh opevněn rovnaninou z kamene. V km cca 
0,19400 – 0,21800 stávajícího koryta bude nahrazeno stávající opevnění opěrnou zdí. V km cca 
0,24100 – 0,25500 bude stávající opevnění vodoteče nahrazeno novým opevněním (dlažba z kamene 
do betonu) a budou vybudovány dva výškové stupně upravující podélný profil koryta. 
 
-  Komořanský potok (SO 3402) 
Koryto Komořanského potoka bude upraveno v úseku od km cca 0,164 00 (km 0,000 00 je v místě 
vyústění potoka do Vltavy) do km 0,21010. Potok bude veden v otevřeném korytě miskovitého tvaru, 
opevněném kamenem, v trase složené z přímého úseku a oblouků. Na úpravu koryta naváže stavebně 
upravená stoka D12-1. Zatrubněná část potoka bude nahrazena novou stokou D12-2 dimenze DN 1200 
a délce cca 69 m. Stoka D12-2 bude napojena na stoku D11-1 a v šachtě Š12.4 bude napojena na 
stávající stoku DN 1200.  
 
2.3. Silnoproud  
  
2.3.1. Přeložky  NN 
 
-  Přeložka 1kV PREdi Komořanská - Gen. Šišky (SO 4101) 
Kabel 1 kV bude z SP objektu TSK pod nadjezdem Gen. Šišky přepojen přes novou skříň SR 49/77N 
na kabel vedoucí do SR 49/41, spojkou na pozemku č. parc. 146, k. ú. Modřany. 
 
-  Přeložka 1kV PREdi  U Spořitelny (SO 4103) 
Kabel 1 kV mezi SR 49/134 (ulice Na Schůdkách) do SR 49/178 (ulice Pekárkova) bude propojen s SP 
49/77N. 
 
-  Přeložka 1kV a TS 2040N PREdi (SO 4113, SO 4104 – 4107) 
Z nové trafostanice TS 2040N (SO 4113) na pozemku č. parc. 3627/1 v k. ú. Modřany budou vedeny 
kabely do stávající SR 49/560Z (ulice K Vystrkovu), ke sportovním areálům (komunikace 
u fotbalového hřiště SO 1110), kde bude připojeno fotbalové hřiště i tenisové kurty, do SR 402 
(jihovýchodní kvadrant křižovatky hlavní trasy s komunikací K Modřanskému nádraží), kde se propojí 
s objektem ČD a skříní „cukrovar“. Z TS 2040N dále povede kabel po východní straně stávající 
Komořanské do SR 49/712 u pozemku č. parc. 3615 v k. ú. Modřany, druhá větev z TS bude vedena 
po západní straně stávající Komořanské a při jižní straně ulice U Soutoku připojí domy na pozemcích 
č. parc. 3639, 3638, 3637 a 3636 v k.ú. Modřany, areál EŽ a nové vedení 1 kV - SO 4120. 
TS 2040N bude připojena na síť 22 kV ve smyčce TS 3098 – nová TS 7513N (ČD) – nová DTS – TS 
3996. 
 
-  Přeložka vedení 0,4 kV PREdi - křižovatka se SOKP (SO 402) 
bude vedena v délce cca 170 m od nové rozpojovací skříně SR3, umístěné v pilíři ve východním 
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kvadrantu průsečné křižovatky hlavní trasy s ulicí Branišovskou (č. parc. 751 v k. ú. Komořany), do 
spojkoviště č. 2. Kabel bude přiložen do trasy kabelů SO 401. Z nového pilíře bude dále vyveden nový 
kabel v délce cca 160 m do pilíře SP5 + RE pro TSK (č. parc. 787/18 v k. ú. Komořany). Veden bude 
v trase kabelů SO 401 a SO 405. Celková délka nové a přeložené trasy bude cca 330 m. 
 
- Přeložka 1 kV PVK v km 1,6 (SO 4401) 
Kabel 1 kV PVK mezi technologickým zařízením přivaděče Želivka a PVK RIS a PVK HR 
procházející pod železniční tratí v km cca 1,59 (staničení hlavní trasy) bude přeložen do km cca 1,638, 
kde projde pod tratí a pod novou hlavní trasou objektem ochrany vodovodu - SO 2302. 
 
2.3.2. Nové vedení NN  
 
-  SO 4120 - na kabelovou smyčku u pozemku č. parc. 3636 v k.ú. Modřany naváže nový kabel 1 kV 
vedený ulicí U Soutoku (SO 1116) k zastávce ČD Praha Komořany do SR 49/122. 
 
-  1 kV – přípojka z TS 1910 pro zařízení TSK - křižovatka se SOKP (SO 405) 
Přípojka pro odběrné místo TSK u přesýpaného mostu (SO 202) bude vedena z pilíře SP5 +RE, 
připojeného z TR 1910, k nové přípojkové skříni SP5 u přesýpaného mostu. Trasa bude vedena 
v souběhu s kabelem SO 402, podejde hlavní trasu při průsečné křižovatce s ulicí Branišovskou a 
podél hlavní trasy bude pokračovat do nové přípojkové skříně - č. parc. 787/8 v k.ú. Komořany. Délka 
trasy mezi SP 5+RE, SP5 a TS 1910 bude cca 470 m. 
 
2.3.3. Přeložky VN 
 
-  SO 4111 
Kabel 22 kV a pomocný sdělovací kabel pro napájení měnírny DP TR Lhotka – RS7550 budou 
naspojkovány v ulici Generála Šišky v místě před č. parc. 3200 v k. ú. Modřany a ukončeny v měnírně 
DP (pozemek č. parc. 3244 v k. ú. Modřany). 
 
-  Přeložka 22 kV Komořanská km 0,250 - 0,750 a přeložka 22 kV hlavní trasa - U Soutoku (SO 4112 
a 4114) 
Na stávající kabely v ulici K Vystrkovu bude naspojkován kabel 22 kV, který bude veden v trase SO 
4104 do nové TS 2040N umístěné na pozemku č. parc. 3627/1 v k. ú. Modřany a naspojkován bude za 
křižovatkou ulic stávající Komořanská a U Soutoku (při pozemku č. parc. 3647 v k. ú. Modřany). 
Nová TS 2040N a nová TS 7513N (technologický objekt SO 6181) budou propojeny kabelem 22 kV 
v trase SO 4104. 
 
-  Přeložka kabelů 22 kV -  MUK (SO 401) 
Přeložka kabelů 22 kV a sdělovacích kabelů PREdi bude vedena od spojkoviště č. 1 u odbočky směr 
Točná při východní straně ulice Branišovské (č. parc. 751 v k. ú. Komořany) ke spojkovišti č. 2 
(č. parc. 749 v k. ú. Komořany) směr Zbraslav. Přeložka bude vedena ulicí Branišovskou a dále podél 
východní strany Komořanské v délce cca 150  m. 
 
2.4. Silnoproud - veřejné osvětlení (též VO)  (SO 4201 - SO 4209  a  SO 422 – 424 v MUK) 
 
-  Přeložka Komořanská - Gen. Šišky (SO 4201) 
V křižovatce komunikace Generála Šišky a Komořanské budou stožáry č. 430556, 430557 a 407135 
včetně vedení přeloženy (posunuty) do osy hlavní trasy a nových obrub. 
 
-  Přeložka U Spořitelny (SO 4202) 
V ulici Pekárkova bude od sloupu č. 408036 připojen nový stožár č. Y/1, který bude umístěn 
u pozemku č. parc. 3262 v k. ú. Modřany, a dále bude vedení propojeno do stožáru 406060. 
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-  Přeložka K Vystrkovu – U Spořitelny (SO 4203) 
Nové veřejné osvětlení bude vedeno ze zapínacího místa č. 1357 ulicí K Vystrkovu (nové stožáry 
408019N, 408020N, 408021N, 408023N, W1, W2 a W3 – stožár W3 bude napojen na stávající kabel 
vedený ke stávajícímu stožáru) a východní stranou hlavní trasy do obslužné komunikace měnírny DP 
(SO 1103) na pozemek č. parc. 3325/3 v k. ú. Modřany. V hlavní trase a v křižovatce komunikace 
K Vystrkovu s hlavní trasou budou umístěny nové stožáry (X1 – X4, Z1 a Z2). 
 
-  Hlavní trasa v km 0,000 – 0,850 a SO 4209 - hlavní trasa v  km 0,850- 2,055 (SO 4204) 
Nové veřejné osvětlení hlavní trasy bude napájené z nového zapínacího místa při nové TS 2010N (SO 
4113). Vedeno bude středem hlavní trasy, stožáry budou mít rozteč cca 40 m. Po dobu výstavby budou 
stožáry v úseku km 0,340 – 0,415 a v úseku km 0,635 – 0,755 propojeny kabelem vedeným po 
východní straně hlavní trasy (SO 4205). 
 
-  Přeložka VO v Komořanské a nové osvětlení U Soutoku, U Skladu (SO 4206, SO 4208) 
Z nového zapínacího místa při TS 2040N (SO 4113) bude připojena přeložka osvětlení stávající 
Komořanské (stožáry F/1 – F/6 s připojením stávající větve ze stožáru č. 406095 a s připojením ulice 
Vzpoury do stožáru č. 407913), osvětlení komunikací „připojení ulice Komořanská“ (SO 1107 a SO 
1108), ulice U Soutoku (SO 1115 a SO 1116) a U Skladu (SO 1117), zastávek BUS na hlavní trase a 
zastávky ČD Komořany ( F/7 – F/33 a G/1 – G/5 v podchodu). 
 
-  Nové osvětlení u fotbalového hřiště (SO 4207) 
Z nového zapínacího místa při TS 2040N (SO 4113) bude připojeno veřejné osvětlení komunikace 
u fotbalového hřiště (SO 1110), „připojení ulice Komořanská“ (SO 1108), komunikace 
K Modřanskému nádraží (SO 1106) a účelové komunikace k EŽ (SO 1112) - stožáry E/1 - E/14. 
 
-  MUK - osvětlení částí ramp a mostu (SO 422) 
realizovaného v rámci stavby SOKP se umisťuje jako součást definitivního osvětlení SOKP (vyvolá 
posun nebo demontáž stávajících stožárů na SOKP) a bude připojeno na stávající rozvody SOKP. 
Rampy budou osvětleny stožáry výšky 12 m umístěnými oboustranně, svítidla pod mostem budou 
upevněna na mostě nad středovým pásem. Instalovaný příkon bude pro 31 stožárů. 
 
-  MUK osvětlení pod  přesýpaným mostem SO 202 (SO 423) 
bude zajištěno z rozvaděče SP 5 (SO 405), ze kterého budou vedeny kabely ke svítidlům pod mostem a 
k jasoměru umístěnému poblíž rampy větev 1. 
 
- MUK - osvětlení hlavní trasy, v návaznosti na SO 4209, a částí ramp (SO 424), bude z nového 
zapínacího bodu připojeného na rozvod SO 405, vedené bude oboustranně. Instalovaný příkon bude 
pro 58 stožárů. 
 
2.5.  Slaboproud – veřejná síť elektronických komunikací 
 
- Pomocný sdělovací kabel pro napájení měnírny DP TR Lhotka – RS7550 bude umístěn dle 
podmínky č. 2.3.3.  (SO 4111). 
 
-  Sdělovací kabely PREdi (SO 4115) vedené v souběhu se silovým kabelem 22 kV (SO 4114) budou 
přeloženy, a to z místa před pozemkem č. parc. 3619 k pozemku č. parc. 3647 v k. ú. Modřany. 
 
-  Kabelovod (SO 5101) 
povede od severní části křižovatky stávající Komořanské s ulicí U Soutoku západním směrem pod 
hlavní trasou a železnicí, kde bude ukončen. Využit bude pro přeložky sdělovacích zařízení ČEZ ICT 
Services, a.s., Ministerstva vnitra, společností Sitel, spol. s r.o., Telia Sonera a.s. a Telefónica O2. 
 
-  Přeložka DK ČEZ ICT Services, a.s. (SO 5202) 
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Trasa kabelu bude přeložena, respektive nahrazena 2 HDPE trubkami, z místa při pozemku č. parc. 
3615 v k. ú. Modřany do kabelovodu SO 5101 a dále bude vedena v komunikaci U Soutoku (SO 1116) 
až na pozemek č. parc. 696 v k. ú. Komořany do stávající trasy. 
 
-  Přeložka místního sdělovacího kabelu Ministerstva vnitra (SO 5103) 
Kabel bude přeložen od místa při pozemku č. parc. 3623 v k. ú. Modřany při ul. Vzpoury do nového 
kabelovodu SO 5101, veden ulicí U Soutoku (SO 1116) a na pozemku č. parc. 771/3 v k. ú. Komořany 
(za mostem SO 2105) se napojí na stávající trasu. Přes potok bude převeden technologickou lávkou. 
 
-  Přeložka zařízení Sitel spol. s r.o. (SO 5105) a přeložka zařízení TeliaSonera a.s. (SO 5106) 
Trasa (12 trubek HDPE12 – 6 společnosti Sitel, s.r.o. a 6 společnosti TeliaSonera a.s.) bude přeložena 
od č.p. 1024 na pozemku č. parc. 3647 v k. ú. Modřany do kabelovodu SO 5101 a dále vedena 
komunikací U Soutoku (SO 1116), do původní trasy se připojí na pozemku č. parc. 696 v k. ú. 
Komořany. 
 
-  Přeložka místní telefonní sítě (MTS) spol. Telefónica O2 (SO 5108 – 5112) 
bude vedena z nového účastnického rozvaděče ÚR 66/4 na pozemku č. parc. 3236/2 v k. ú. Modřany, 
připojeného z přeložky kabelu 15 XN 0,6 z ul. Generála Šišky, ze kterého bude napojen kabel do KR 
v měnírně DP a sloupovým subrozvaděčem napojeny stávající vrchní telefonní přípojky domů v ul. 
U Spořitelny. Z ÚR 66/4 bude kabel veden do Komořanské, kde bude v č.p. 108 umístěn nový ÚR 
66/11. Z nového rozvaděče 66/11 na pozemku č. parc. 3313 v k. ú Modřany bude kabel pokračovat 
k ÚR 66/10 (ulice K Vystrkovu). Z nového sloupového ÚR 66/10 budou napojena stávající vrchní 
vedení v ul. K Vystrkovu. Nový úložný kabel povede dále podél hlavní trasy komunikace do nového 
síťového rozvaděče SR 17 – č. parc. 3627/2 v k. ú. Modřany, odkud bude naspojkována stávající MTS. 
V křižovatce hlavní trasy a ulice K Modřanskému nádraží (SO 1106) odbočí (SO 5111) do ulice 
K Modřanskému nádraží trasa úložných kabelů, na které bude umístěn nový ÚR 66/8 ve stávajícím 
objektu ČD, určeném k demolici, a dále povede komunikací k EŽ, č. parc. 4106/1 v k. ú. Modřany, na 
nový sloupový ÚR 66/7 ve stávajícím areálu EŽ. Z místa u pozemku č. parc. 3615 v k. ú. Modřany 
bude kabel veden do kabelovodu SO 5101, dále ulicí U Soutoku (SO 1116) a na pozemku č. parc. 696 
v k.ú. Komořany (původní komunikace U Soutoku), kde bude naspojkován na stávající kabel. Po 
výstupu z kabelovodu v ulici U Soutoku bude odbočná větev kabelu vedena do UR 66/5, č. parc. 
3641/1 v k.ú. Modřany. 
 
-  Přeložka nadzemního vedení spol. Telefónica O2 (SO 451) 
Od stávajícího rušeného sloupového rozvaděče na pozemku č. parc. 751 v k.ú. Komořany bude v délce 
cca 270 m stávající nadzemní vedení nahrazeno úložně kabelem a ve stávající trase na pozemku č. 
parc. 777/4 v k. ú. Komořany bude přechodovým sloupovým rozvaděčem umístěným na novém sloupu 
připojeno na nepřekládané nadzemní vedení. Přeložka bude vedena obdobně jako kabely SO 401 pod 
ulicí Branišovskou a za zastávkou BUS směr centrum. V trase budou přiloženy trubky HDPE. 
 
-  Kamerový dohled - MUK (SO 480) 
bude na křižovatkách hlavní trasa s větví 1 a hlavní trasa s ulicí Branišovskou. Kamery budou 
umístěny na samostatných stožárech, kamera při větvi V1 bude napájena z nejbližší kabelové skříně 
(SO 405), kamera při ulici Branišovské z MX rozvaděče umístěného na pozemku č. parc. 787/16 
v k. ú. Komořany (SO 405). 
 
-  Dopravní informační systém SOS – MUK (SO 491) 
Stávající dopravní informační systém (DIS + SOS) realizovaný v rámci stavby SOKP bude rozšířen o 
kabelové vedení z Provozně technického objektu, a to o kabely pro slaboproud (SO 495.1), silnoproud 
(SO 495.2), trubky pro optické kabely do MX skříní na obou křižovatkách (SO 496), optický kabel 
DIS (SO 498) do skříní MX a „Systém DIS“ (SO 498.1), jehož součástí jsou dvě MX skříně, 
5 proměnných dopravních značek, měření výšky vozidel, otočná závora a návěstidlo.Veškerá vedení 
budou pouze na pozemcích umístěné MUK. 
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2.6. Plynovod 
 
- STL plynovod P1 (SO 7002) DN 300 bude v úseku od křižovatky Komořanské a Generála Šišky do 
křižovatky stávající Komořanské s ulicí U Soutoku a propojením Komořanské s hlavní trasou přeložen 
do východní vozovky v souběhu s přeložkou vodovodu. Délka přeložené trasy bude cca 897 m. 
  
- STL plynovod P2 (SO 7002) DN 300 bude přeložen v ulici K Vystrkovu v délce 247 m. 
 
Současně budou na nové potrubí přepojeny všechny plynovodní řady z odbočujících ulic a domovní 
plynovodní přípojky. 
 
3.  Opěrné zdi 

 
- Opěrná zeď (SO 2201) výšky v rozmezí od 9 do 10,5 m bude umístěna vpravo podél hlavní trasy 
v km 0,690 – 0,832 na pozemcích č. parc. 3628, 3627/1 a 4100/1 v k. ú. Modřany. 
 
- Opěrná zeď (SO 2202) výšky v rozmezí od 3 do 10 m bude umístěna vlevo podél hlavní trasy v km 
1,027 – 1,237 na pozemcích č. parc. 4108 v k. ú. Modřany a č. parc. 738/1 v k. ú. Komořany. 
 
- Opěrná zeď (SO 2204) výšky v rozmezí od 9 do 10,5 m bude umístěna vpravo podél hlavní trasy 
v km 1,500 – 1,775 na pozemcích č. parc. 666, 670, 671,676, 694, 758 a 770 v k. ú. Komořany. 

 
- Opěrná zeď (SO 2205) výšky 2,5 m bude umístěna v délce cca 105 m při východní straně 
překládkové komunikace (SO 1113) v areálu  EŽ. Bude umístěna na pozemcích č. parc. 3630 a 4100/1 
v k. ú. Modřany. 

 
- Opěrná zeď (SO 2206) výšky 2,5 m a délky 42 m bude umístěna vlevo podél hlavní trasy na 
pozemcích č. parc. 3602/2 a 4085 v k.ú. Modřany před areálem Autotrio Praha. 

 
- Opěrná zeď (SO 2208) výšky 4 m a délky 17 m bude umístěna v ukončení komunikace U Skladu 
pod mostním objektem SO 2102. Bude řešena tak, aby bylo možné její odstranění pro budoucí 
propojení se stávající ulicí U Skladu. 
 
Opěrné zdi budou konstrukčně a povrchovou úpravou řešeny dle místních podmínek, velikosti a 
charakteru zdí. Přednostně budou užity zdi gabionové s popínavou zelení (SO 2204, SO 2205), dále 
zdi z monolitického železobetonu s reliéfním členěním pohledových stěn nebo s obkladem 
z přírodního kamene (SO 2202), případně z vyztužených zemin s lícem ze železobetonových prvků 
kotvených do násypů (SO 2201). 
 
- Násep – armovaný svah z vyztužených zemin (SO 2203) - vpravo v km 1,027 - 1,162 bude do 
sklonu 1:1, výšky 3,5 – 6,5 m, bude ozeleněný keři a pokryvnými porosty. 
 
4.  Protihlukové stěny (dále též PHS) 
 
- Protihluková stěna (SO 2801) výšky 5 m nad komunikací a délky 143 m bude umístěna podél hlavní 
trasy v km 0,032 – 0,155, tj. podél oblouku ulice Na Schůdkách a dále od přechodu komunikace 
Komořanská v návaznosti na propojení ulic Na Schůdkách a Pekárkova (SO 1104) na pozemcích 
č. parc. 3194, 3199, 3906, 4085 v k. ú. Modřany. 
 
- Protihluková stěna (SO 2802) výšky 3 m nad komunikací s náběhy v koncích bude umístěna podél 
hlavní trasy v km 0,730 – 0,824 mezi připojením ulice Vzpoury (SO 1108) a připojením ulice 
Komořanská (SO 1107) na pozemcích č. parc. 3627/1, 3627/2, 3627/3, 3628 a 4085 v k. ú. Modřany. 
V místě propojovacího chodníku od hlavní trasy k ul. Vzpoury bude přerušena s vykrývajícími náběhy. 
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- Protihluková stěna (SO 2803) výšky 4 m bude umístěna na vnější římse levého mostu přes ulici 
U Soutoku a Cholupický potok ( SO 2101) v km 0,855 - 1,027. Na jižním konci naváže na tuto 
protihlukovou stěnu další protihluková stěna SO 2804. 
 
- Protihluková stěna (SO 2804) polotunelového typu výšky 5,6 m nad přilehlou komunikací bude 
umístěna v km 1,027 - 1,236 vlevo na opěrné zdi SO 2202. Na jižním konci naváže na tuto 
protihlukovou stěnu další protihluková stěna SO 2806. Ve stěně budou dva únikové otvory. 
 
- Protihluková stěna (SO 2805) výšky 3 a 4,5 m nad přilehlou komunikací bude umístěna podél hlavní 
trasy v km 1,333 – 1,770, tj. od zastávky autobusu Praha – Komořany na pozemcích č. parc. 743/5, 
783/1 v k. ú. Komořany. Bude navazovat na protihlukovou stěnu SO 2806. Na jižním konci naváže na 
protihlukovou stěnu SO 2807 na estakádě (SO 2103). Únikové otvory budou v blízkosti styku s SO 
2807 a dále dva po 150 m. 
 
- Protihluková stěna (SO 2806) výšky 3 m bude umístěna v km 1,236 - 1,333 na vnější římse levého 
mostu (SO 2102) přes ulici U Skladu a dále na konstrukci přístupu na nástupiště zastávky autobusu 
Praha – Komořany. PHS bude sestavena ze dvou částí, které se v místě přístupu na nástupiště v délce 
cca 9,5 m překryjí. Stěna bude umístěna na pozemku č. parc. 783/1 v k. ú. Komořany. Na severním 
konci naváže na tuto stěnu protihluková stěna SO 2804, na jižním konci protihluková stěna SO 2805. 
 
- Protihluková stěna (SO 2807) výšky 4 m bude umístěna v km 1,770 - 1,956 na vnější římse levého 
mostu na estakádě (SO 2103). Na severním konci naváže na tuto protihlukovou stěnu stěna SO 2805.  
 
- Protihluková stěna (SO 2808) výšky 3 m bude umístěna v km 0,016 – 0,069 na hranici stávající 
zástavby při ulici U Spořitelny na pozemcích č. parc. 3225, 3230, 3231, 3232 a 3238 v k. ú. Modřany. 
 
Vzhled protihlukových stěn a jejich materiálové řešení mimo stěny na estakádě bude obdobou již 
realizovaných stěn na obchvatu Obchodního náměstí v Modřanech. Protihluková stěna polotunelového 
typu bude mít stěny jednotné konstrukce. Protihluková stěna U Spořitelny bude betonová s popínavou 
zelení.  
 
 5.  Přeložka železniční trati 
 
Začátek přeložky bude v km 11,600 (staničení z Prahy Vršovic), konec přeložky bude v km 14,230 
(SO 6141 a SO 6142). 
Celý úsek je koncipován jako novostavba železniční stanice. Prostorové uspořádání bude odpovídat 
průjezdnému průřezu UIC G-C dle ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách 
regionálních a vlečkách normálního rozchodu. Osové vzdálenosti mezi hlavními kolejemi budou 
5,0 m. 
Výškově bude přeložka trati řešena jako ochrana zastavěného území před povodní pro úroveň hladiny 
Vltavy Q2002, tedy s výraznými výškovými změnami nivelety. 
Přeložka trati vychází ze stávajícího stavu v km 11,600 a bude pokračovat vodorovně podél nástupiště 
zastávky Praha Modřany do km 11,782. Poté bude stoupat 2,65 ‰ v délce 297 m až do km 12,079 do 
úrovně 198,0 m n.m. (Bpv). Tato úroveň zůstane až do km 13,530 (délka 1450 m), kde postupně 
klesne pod sklonem –2,00 ‰ až do km 14,074, kde se trať napojí do stávajícího sklonu +0,01 ‰ a 
v délce 110 m dojde ke směrovému a výškovému vyrovnání koleje. Umístění přeložky železnice je 
vyznačeno v situaci v měř. 1: 2000 (se zakreslením hlavní trasy komunikace včetně křižovatky se 
SOKP), která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
 
Součástí železniční stanice bude stavebně upravená zastávka Modřany a zastávka Komořany (SO 6152 
a SO 6253), napojená na zastávku MHD. Železniční stanice bude mít jednu hlavní a dvě předjízdné 
koleje a bude do ní zapojena vlečka Modřanské potrubní a.s. (SO 6144). Úpravy vlečky budou v délce 
cca 213 m. V zastávce Praha Komořany budou umístěna dvě vnější nástupiště délky cca 170 m, šířky 
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3,00 m. Přístup na nástupiště bude schodišti a rampami (SO 2252 a SO 6164). Začátek nástupiště bude 
v km cca 12,97, konec v km  cca 13,15. Na nástupištích budou přístřešky pro cestující (SO 6153). 
 
Součástí přeložky železniční trati bude: 
 
-  Železniční most v km 12,172  ( SO 6162) 
přes podchod bude o 2 polích s rozpětím 2 x 11,30 m, podchozí výška bude min. 2,5 m. 

-  Železniční most v km 12,709  (SO 6163) 
přes ulici U Soutoku, cyklostezku a Cholupický potok bude o 4 polích s rozpětími 7,0 + 2 x 10,0 + 7,0 
m. Jeho šířkové uspořádání umožní výhledové převedení tramvajové trati (po zrušení vlečky 
Modřanské potrubní a.s.). 

-  Železniční most v km 13,068  (SO 6164) 
přes přeloženou místní komunikaci U Skladu bude o 1 poli s rozpětím 10,70 m. Na most budou 
zasahovat rampy k nástupištím zastávky Praha Komořany (SO 6152). 

-  V km 13,324, 13,523, 13,661 a 13,963 budou umístěny žb. šachty a trubní propustky DN 800 (SO 
6173, 6174) a DN 1000 (6175 a 6176). 
 
-  Opěrné resp. zárubní zdi  (SO 6177, 6178, 6179 a 6180) budou 
v km 11,930 - 12,158 vlevo (SO 6177), proměnné výšky nad terénem 1 – 5,7 m, 
v km 12,186 - 12,284 vlevo (SO 6178), proměnné výšky nad terénem 1 – 3 m, 
v km 13,970 - 14,050 vlevo (SO 6179) - zárubní zeď proměnné výšky 1 – 2 m, 
v km 12,735 - 12,813 vpravo (SO 6180), výška 2,16 m. 
 
-  Technologická budova  (SO 6181) 
bude umístěna v km cca 12,4 na pozemku č. parc. 4100/1 při západní hranici pozemku č. parc. 4104 
v k. ú. Modřany. Bude jednopodlažní o rozměrech cca 9,4 x 12,7 m, ± 0,00 v úrovni podlahy 
bude 198,10 m n.m. (Bpv), výška objektu nad podlahou max. 5,50 m, výška nad terénem cca 5,8 m, 
s využitím pro zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, dispečerské řídící techniky, a její součástí 
bude i nová transformovna 22/0,4 kV, bude uzemněna venkovní zemnící sítí ( SO 6196). 
 
-  Silnoproud 
Rozvody NN (SO 6191) - napájecí kabelová vedení nízkého napětí ze staniční transformovny 22/0,4 
kV do kabelových skříní KS1 a KS2 v km cca 12,87 a v km 12,1, ze kterých bude provedeno připojení 
rozvaděčů venkovního osvětlení zastávky Praha-Modřany a Praha-Komořany (SO 6193, 6194 a 6194) 
a elektrického ohřevu výměn REOV1 a REOV2 (SO 6192) – kabel mezi km cca 11,19 a 13,71. 
 
-  Slaboproud 
Kabely staničního zabezpečovacího zařízení (PS 6010) budou přeloženy v rozsahu přeložky železniční 
trati. Kabelová trasa bude vedena po západní straně této přeložky a od km cca 13,55 po východní 
straně. Na tento kabel budou napojena veškerá zabezpečovací zařízení. Do trasy kabelů 
zabezpečovacího zařízení budou položeny metalický kabel železničního sdělovacího zařízení (PS 
6021), metalický dálkový kabel v úseku od spojky v km 11,56 (PS 6028), místní sdělovací kabel (PS 
6022), trubky HDPE a kabely rozhlasu (PS 6023) a kabely vizuálního informačního systému (PS 
6027) v rozsahu mezi nástupišti obou zastávek. Kabely a trubky budou zataženy do technologického 
objektu. 
 
-  Obvod dráhy 
Stanovuje se obvod dráhy (v souladu s § 4 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách) vymezený svislými 
plochami vedenými hranicemi pozemků, určenými pro umístění dráhy a její údržbu. Je vyznačen 
v grafické příloze tohoto rozhodnutí (v koordinační situaci 2 ks – díl 1 a díl 2 v měř. 1:1000), která 
v souladu s ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona bude po dni nabytí právní moci ověřena a předána 
v jednom vyhotovení žadateli. 
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Pozemky nebo jejich části, které jsou určené pro umístění dráhy nebo její údržbu, jsou: v k. ú. 
Modřany č. parc. 180, 186/4, 3249/1, 3249/2, 3249/3, 3249/4, 3249/5, 3249/6, 3255/1, 3630, 3640/5, 
3640/6, 3641/1, 3641/2, 3641/3, 3643, 3645/1, 3886, 4100/1, 4101, 4107, 4108, 4109/1, 4109/11, 
4845/29, 4846/9, 4847/5, v k. ú. Komořany č. parc. 113/1, 113/3, 662, 663, 664, 666, 670, 671, 676, 
694/1, 696, 755/1, 758, 766/1, 767/4, 768/10, 769, 770, 771/3, 771/4, 776, 783/1, 783/2, 787/1, 787/2. 
 
6.  Oplocení trvalé (SO 0108) a dočasné (SO 0106) 
 
V místech, kde bude nutné odstranit stávající oplocení, tj. na pozemcích č. parc. 3199, 3224, 3255/1, 
3255/3, 3314, 3316, 3326/1, 3326/5, 3327/1, 3327/4, 3591/1, 3591/3, 3591/4, 3599/1, 3627/1, 3628, 
3630, 3640/5, 3640/6, 3641/1, 3645/1, 3648, 4085, 4100/1, 4105, 4106/1 v k.ú. Modřany a č. parc. 
666, 670, 671, 676, 695, 760, 761, 766/1, 767/4, 783/1, 787/7 v k.ú. Komořany, bude umístěno 
oplocení nové, v provedení odpovídajícím výškou i materiálem oplocení stávajícímu. Po dobu 
výstavby bude oplocení provizorní v provedení zejména jako drátěné pletivo do sloupků. 
 
7.  Zemědělský půdní fond (dále též ZPF) 
 
V souvislosti s odnímáním pozemků (nebo jejich částí) 
v k. ú. Modřany: 
č. parc. 3326/1 (0,0222 ha), 3632 (0,0389 ha) a 3633 (0,0387 ha) 
a v k. ú Komořany: 
č. parc. 662 ( 0,1023 ha), 663 (0,0631 ha), 664 (0,0520 + 0,0012 ha dočasně), 671 (0,0571 + 0,0058 ha 
dočasně), 676 (0,1468 + 0,0113 ha dočasně), 754/1 (0,0042 ha), 754/2 (0,0010 ha), 758 (0,4650 ha), 
769 (0,6792 ha), 770 (1,3462 + 0,0055 ha dočasně), 771/3 (0,5054 + 0,1000 ha dočasně), 771/4 
(0,0540 ha) a 771/5 (0,0005 ha) 
ze zemědělského půdního fondu bude projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
zpracována tak, aby bylo zabezpečeno: 
- vytýčení hranic záboru zemědělského půdního fondu v terénu a jejich zajištění, 
- provozně vyhovující přístup na pozemky přilehlé k pozemkům odnímaným ze ZPF, 
- použití skryté ornice z trvalého a dočasného záboru (v množství 11384 m3 + 490 m3) pro 

ohumusování a sadové úpravy v rámci stavby, 
- provedení rekultivace pozemků dočasně odňatých ZPF, 
- oznámení zahájení skrývky odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12 alespoň v týdenním 

předstihu, 
- bezodkladné doručení stavebního povolení odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12, 
- vedení pracovního deníku o všech činnostech souvisejících se skrývkou.  
(Podmínka je stanovena v souladu se stanoviskem odboru ochrany prostředí MHMP zn. S-MHMP-
0250683/2010/OOP/VII/182/Pf  z 31.3.2010.) 
 
8.  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována tak, aby 
 
- obsahovala rozptylovou a hlukovou studii pro období výstavby a návrh případných opatření na 

eliminaci nepříznivých vlivů stavebních prací (v souladu se stanoviskem OOP MHMP zn. SZn S-
MHMP-/387973/2006/OOP/VI/EIA/253-8/Źá  ze 7.9.2009), 

- obsahovala 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, 

- min. vzdálenost záboru od pozemků určených k plnění funkce lesa č. parc. 3841/11 a 3665 činila 
3 m, od pozemků č. parc. 3649, 3651/3 a 3651/4 činila 12 m, od pozemku č. parc. 3645/4 činila 
45 m a od pozemku č. parc. 3651/2 - vše v k. ú. Modřany - činila 25 m (v souladu s požadavkem 
OOP MHMP zn. S-MHMP-0255784/2010/1/OOP/VI z 18.8.2010), 

- obsahovala zásady organizace výstavby řešené v části týkající se postupu stavby a dopravních tras 
tak, aby průjezd ulicí Komořanskou v úseku od ulice U Soutoku po MUK byl pro nákladní dopravu 
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vyloučen (v souladu s požadavkem OOP MHMP zn. S-MHMP-0255784/2010/1/OOP/VI 
z 18.8.2010) a dopravní trasy byly stanoveny mimo sídelní plochy s přednostním využitím SOKP 
(v souladu se stanoviskem OOP MHMP  zn. SZn S-MHMP-/387973/2006/OOP/VI/EIA/253-8/Źá  
ze 7.9.2009), 

- obsahovala zásady organizace výstavby řešené tak, aby deponie nebo mezideponie materiálů nebyly 
umístěny do prostoru modřanských tůní (v souladu se stanoviskem OOP MHMP  zn. SZn S-
MHMP-/387973/2006/OOP/VI/EIA/253-8/Źá  ze 7.9.2009), 

- v rámci přípravy dokumentace pro vydání stavebního povolení byla prověřena možnost přepravy 
zemin po železnici a lodní dopravou (v souladu s požadavkem OOP MHMP zn. S-MHMP-
0255784/2010/1/OOP/VI z 18.8.2010), 

- byly dodrženy „Všeobecné podmínky pro stavby v OPTD a OPLD“ (v souladu se stanoviskem 
DOP MHMP č.j. MHMP-126727/2010/DOP-025/Hl z 15.2.2010), 

- mezi veřejnou komunikací a případnými vjezdy na přilehlé pozemky bylo vytvořeno výškové 
rozvodí, 

- obsahovala hydrotechnické posouzení dopadů stavby na systém protipovodňové ochrany hl. m. 
Prahy (požadavek  PVS   č.j. 7289/09/2/02 z 9.12.2010), 

- obsahovala technicky i graficky zpracované detaily stavby v souvislosti se stávajícími 
protipovodňovými opatřeními (v souladu s požadavkem odboru krizového řízení MHMP č.j. S-
MHMP 974678/2009/OKR z 21.12.2009), 

- byla respektována ČSN  EN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, zejména  čl. 4.6 – 4.6.24 a 
ČSN 756111  (požadavek PVK  č.j. PVK 25292/OTPĆ/09 z 11.2.2010), 

- v rámci zásad organizace výstavby byl zpracován povodňový a havarijní plán stavby (v souladu 
s požadavkem Povodí Vltavy   č.j 21548/2010-PVL z 26.4.2010), 

- byly respektovány zásady ČSN 73 6005 (souběh a křížení tras navrhovaných inž. sítí se stávajícími 
inženýrskými sítěmi, ČSN EN 12007 (1-4), 12279, 12186, technická pravidla G 702 01, 702 04, 
905 01, včetně technických předpisů souvisejících, a technické pokyny pro výstavbu plynovodů a 
přípojek v oblasti působnosti Pražské plynárenské Distribuce, a.s. (v souladu s požadavkem PPD 
č.j. 1299/OH/ORDS/09 z 17.12.2009), 

- do vzdálenosti menší než 2,5 m od středotlakých plynovodů a přípojek nebyly umisťovány bez 
předchozího písemného souhlasu objekty zařízení stavenišť, maringotky, sklady a skládky 
stavebního a jiného materiálu, čerpací stanice pohonných hmot a sklady hořlavin (v souladu 
s požadavkem PPD  č.j. 1299/OH/ORDS/09 z 17.12.2009), 

- mostní objekty, po kterých probíhají koleje v majetku SŽDC s.o., tvořily jeden samostatný stavební 
objekt (v souladu s požadavkem Správy železniční dopravní cesty, s.o., č.j. 19954/10-SDC PHA-
3405-U/719/Če z 21.6.2010), 

- bylo zabezpečeno napájení všech současných drážních odběrů v době provádění přeložky trati,  
- bylo vyřešeno odvodnění ostrovního nástupiště železniční stanice Praha Modřany (v souladu 

s požadavkem Správy železniční dopravní cesty, s.o., č.j. 19954/10-SDC PHA-3405-U/719/Če 
z 21.6.2010), 

- obsahovala technologický postup prací na přeložce železniční trati s časovými nároky na přerušení 
žel. provozu (v souladu s požadavkem Správy železniční dopravní cesty, s.o., č.j. 19954/10-SDC 
PHA-3405-U/719/Če z 21.6.2010), 

- stavební objekty a provozní soubory, které budou převedeny na SŽDC, s.o., byly vedeny 
samostatně (v souladu s požadavkem Správy železniční dopravní cesty, s.o., č.j. 19954/10-SDC 
PHA-3405-U/719/Če z 21.6.2010), 

- situace v měř. 1:1000 nebo 1:500 obsahovala, kromě povinných náležitostí, i kilometráž žel. trati 
s udáním km polohy stavby vůči trati (v souladu s požadavkem Správy železniční dopravní cesty, 
s.o. č.j. 19954/10-SDC PHA-3405-U/719/Če z 21.6.2010), 

- obsahovala s příslušnými orgány ochrany přírody projednaný projekt revitalizace a ozelenění území 
(včetně paty přeložené trati a revitalizace psamofilních společenstev v okolí tzv. přesýpaného 
mostu) zpracovaný na podkladě dendrologického průzkumu, se zachováním dřevin nadprůměrné 
sadovnické hodnoty, s využitím krycí a izolační zeleně, popínavých rostlin a s preferencí domácích 
rostlin. Použity budou zapěstované vzrostlejší jedince s vyšší odolností vůči vlivům silničního 
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provozu a schopností zachytávat prachové částice (v souladu se stanoviskem OOP MHMP  zn. SZn 
S-MHMP-/387973/2006/ OOP/VI/EIA/253-8/Źá  ze 7.9.2009). 

 
9.  Projektová dokumentace z hlediska ochrany elektronických komunikací bude 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, 
- 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. Na trasách komunikačních vedení veřejné komunikační sítě nebudou 
dále parkoviště ani přístřešky a po trasách nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací) bez 
předchozí ochrany tras. Až do vzdálenosti min. 1,5 m od krajního vedení nebude navržena výsadba 
stromů a keřů, 

- průkaz o tom, že při souběhu a křížení elektronických komunikací s ostatními navrhovanými nebo 
stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy požadavky ČSN 73 6005,  

- návrh postupu výstavby zpracovaný tak, aby bylo zajištěno dodržení podmínek stanovených 
jednotlivými provozovateli elektronických komunikačních zařízení.  

(Podmínka je stanovena dle požadavků Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 142006/09/CPH/VVV 
z 9.12.2009 a obdobných požadavků dalších provozovatelů elektronických komunikací.) 
 
10.  Koordinace: 
 
Stavba hlavní trasy a MUK bude věcně a časově koordinována 
- se stavebními úpravami stávajícího světelného signalizačního zařízení a s výstavbou nových 

světelných signalizačních zařízení včetně založení chrániček pod vozovkou (podm. dle DOP 
MHMP č.j. S-MHMP-604885/2010/DOP-04/Dr ze dne 12.8.2010 a S-MHMP-677955/2010/DOP-
04/Dr z 24.8.2010), 

- se změnou funkčního využití bytového domu čp. 108 v k. ú. Modřany, 
Přeložka železniční trati bude koordinována 
- se stavebními úpravami železnice v km 11,181 926 - km 11,600.  
- se stavebními úpravami nástupiště zastávky Praha – Modřany 
 
Toto územní rozhodnutí platí 3 roky ode dne nabytí právní moci. 

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, je hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské nám. 2/2, Praha 1. 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení 
 
1) Námitce účastníka řízení spol. KD Beta, a.s., Hanušova 31, Praha 4, IČ 25676792, uplatněné 

písemně před konáním ústního jednání, týkající se 
znemožnění výkonu vlastnického práva k pozemku č. parc. 3627/1 v k. ú. Modřany ve vlastnictví 
účastníka a neprojednání záměru s tímto vlastníkem 
se nevyhovuje. 

 
2) Námitce účastníka řízení spol. KDM, a.s., Bělohorská 9, Praha 6, IČ 25676784, uplatněné písemně 

před konáním ústního jednání, týkající se 
znemožnění výkonu vlastnického práva k pozemku č. parc. 3327/4 v k. ú. Modřany ve vlastnictví 
účastníka a neprojednání záměru s tímto vlastníkem 
se nevyhovuje. 
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3) Námitkám JUDr. Petra Kužvarta, zastupujícího občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí, 

Praha 4, ve Svahu 1, předaným v písemné podobě při ústním jednání a námitkám uplatněným ústně 
do protokolu, ke kterým se při ústním jednání připojilo Společenství vlastníků jednotek Nad 
Teplárnou 2076/26, IČ 28506707, týkajícím se  
- nevhodného termínu stanoveného pro konání ústního jednání, 
- podjatosti Ing. arch. Dany Bimkové a vedoucí odboru Ing. Danuše Majorové, 
- požadavku na konání nového ústního jednání z důvodu nedostatečnosti vyvěšených informací 

o záměru, 
- požadavku na konání nového ústního jednání z důvodu podjatosti Ing. arch. Bimkové, 
- nevyhovění požadavku na pořizování výpisů ze spisu digitálním fotoaparátem, 
- vlivů stavby (hluk) a aktuálních zdravotních rizik pro rezidenty Komořan, 
- vzdáleností křižovatek na silničním okruhu kolem Prahy, 
- souhlasu se zásahem do krajinného rázu, 
- souhlasu hygienické stanice k „1.části hlavní trasy“ 
se nevyhovuje. 

 
4) Námitce (doplnění) JUDr. Petra Kužvarta poznamenané u podpisu protokolu v závěru ústního 

jednání ve znění „neřešení výjimky ze zvláště chráněných živočichů!“ 
se nevyhovuje. 

 
5) Námitkám Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/26, IČO 28506707, uplatněným 

v písemné podobě při ústním jednání (nad rámec námitek uvedených v bodě 3) týkajícím se  
- požadavku na změření aktuálních hodnot hluku vně i uvnitř domu čp. 2076 v k. ú. Komořany,  
- výměny oken všech bytů v domě čp. 2076 v k. ú. Komořany, 
- dotazu směřovaného k MČ Praha 12 ve věci uzavření sjezdu na komunikaci Dolní Břežany- 

Písnice, 
- „předpojatosti“ územního řízení dané stavbou mostu, tedy částí MUK, realizovaného v rámci 

SOKP – stavba 513  
se nevyhovuje. 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Žadatel hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, zastoupené Magistrátem hl. 
m. Prahy, odborem městského investora, kterého na základě plné moci ze dne 1.10.2010 dále zastupuje 
VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s., Podolské nábř. 1124/2, Praha 4, podal dne 
11.10.2010 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.  
 
Stručná charakteristika stavby: 
Předmětem stavby je umístění místní komunikace I. třídy v úseku od křižovatky ulic Komořanská a 
Gen. Šišky po napojení na již založenou křižovatku na Pražském okruhu v Komořanech. Trasa je 
vedena v úseku mezi křižovatkou Komořanské a ul. Gen. Šišky v délce cca 700 m nejprve ve stopě 
stávající Komořanské, s šířkovou a směrovou úpravou, dále pak přejde do trasy současné železniční 
trati, která bude směrem západním přeložena a řešena tak, aby současně vytvořila protipovodňovou 
ochranu území. Součástí stavby jsou související přeložky a stavby technické a dopravní infrastruktury. 
Související stavební úpravy, změny funkčního využití staveb a podmiňující demolice budou 
předmětem samostatného řízení. 
Celková délka komunikace bude 2,063 km (hlavní trasa) + 0,630 km (MUK) = 2,693 km. 
Celková délka přeložky železniční trati umístěné tímto rozhodnutím bude 2,630 km. 
K žádosti byla připojena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby, 
zpracovaná pro hlavní trasu a přeložku železnice spol. DIPRO, spol. s r.o., autorizovaný inženýr Ing. 
Miroslav Zrzavý, ČKAIT č. 0011533, pro část řešící mimoúrovňovou křižovatku spol. Pragoprojekt, 
a.s., autorizovaná inženýrka Ing. Zdeňka Heroldová, ČKAIT č. 0008615. 
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K řízení byly doloženy (prodlouženy) tyto dále uvedené podklady a doklady, přičemž podmínky a 
požadavky dotčených orgánů a vlastníků/správců technické a dopravní  infrastruktury byly zahrnuty do 
výrokové části tohoto rozhodnutí zejména pro stanovení podmínek pro umístění stavby a pro její další 
projektovou přípravu. 
 
Závazná stanoviska, sdělení a rozhodnutí dotčených orgánů: 
Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. ÚPL/368/1244/107432/10 z 30.3.2010 
Silniční správní úřad – MHMP odbor dopravy: 
č.j. MHMP-1080715/2009 10.3.2010 
č.j. S-MHMP-604885/2010/DOP-04/Dr z 12.8.2010 
č.j. S-MHMP-677955/2010/DOP-04/Dr z 24.8.22010 
č.j. MHMP-1016186/2009/DOP-Rd/Čd z 16.12.2009 - zatřídění komunikací 
zn. MHMP-399504/2010/DOP-04/Da ze 7.7.2010– připojení – PM 29.7.2010 
Silniční správní úřad - ÚMČ P12 odbor dopravy: 
č.j. P12 8807/2010 OD/Ře z 1.4.2010 
č.j. P12 11358/2010 z 10.5.2010 – připojení – PM 14.5.2010 
č.j. P12 11360/2010 z 10.5.2010 – připojení – PM 14.5.2010 
č.j. P12 11361/2010 z 10.5.2010 – připojení – PM 14.5.2010 
č.j. P12 11363/2010  z 10.5.2010 – připojení – PM 14.5.2010 
Drážní správní úřad – MHMP odbor dopravy 
č.j. MHMP-126727/2010/DOP-025/Hl z 15.2.2010 
Drážní úřad: 
zn.MP-SOP1868/10-2Nk DUCR-55187/10/Nk z 3.11.2010 
Odbor krizového řízení MHMP č.j. S-MHMP 974678/2009/OKR z 21.12.2009 
Orgán ochrany životního prostředí  - MHMP odbor ochrany prostředí 
zn. S-MHMP-0255784/2010/1/OOP/VI z 18.8.2010 
zn. SZn S-MHMP-/387973/2006/OOP/VI/EIA/253-8/Źá  ze 7.9.2009 
zn. S-MHMP-0250683/2010/OOP/VII/182/Pf  z 31.3.2010 – vynětí ze ZPF 
zn. S-MHMP-0960065/2010/OOP/VI z 24.11.2010 (potvrzení ZPF) 
Orgán ochrany životního prostředí  - ÚMČ P 12 odbor životního prostředí: 
č.j. P12 13899/2010 OŽP/Ta z 12.5.2010 
Vodoprávní úřad – ÚMČ P12 odbor životního prostředí:  
č.j. P12 18201/2010 OŹP ze 17.5.2010 - § 17 zák. 254/2001 Sb., PM 8.6.2010 
Úřad územního plánování  - MHMP odbor územního plánu: 
č.j. S-MHMP 514703/2010/OUP z 16.6.2010  
HZS hl.m. Prahy  č.j. HSAA-13909-2706/ODZS-2009 z 29.12.2009 
OKPP MHMP č.j. MHMP 975 290/2009Rad  z 9.12.2009 
 
Vyjádření vlastníků nebo správců staveb, vodních toků a zařízení: 
MHMP-OSM č.j. OSM/VP/11041/10/sva 3.3.2010 a č.j. OSM/VP/11041a/10/sva z 13.8.2010 
TSK hl.m. Prahy  č.j. TSK/16819/09/2200/Me,  Meidlová  z 22.2.2010 
DP hl.m. Prahy č.j. 100130/50P1693/3033 z 27.11.2009 a záznam z jednání s Ropidem a MČ Praha 12 
z 3.2.2010 
Správa železniční dopravní cesty, s.o.č.j. 19954/10-SDC PHA-3405-U/719/Če z 21.6.2010 
Vyjádření PVS  č.j. 7289/09/2/02  z 9.12.2009 a doplněk č.1 z 2.11.2010 
Vyjádření PVK  č.j. PVK 25292/OTPĆ/09 z 11.2.2010 
Správce vodního toku – MHMP odbor ochrany prostředí: 
zn. S-MHMP/98390/10/OOP/XI/58/10/Pol z 12.2.2010 
Povodí Vltavy   č.j 21548/2010-PVL z 26.4.2010 
Zemědělská vodohospodářská správa č.j. OPV/PH/156/08-Pa z 13.2.2008 a č.j. OPV/PH/1063/09-St 
z 14.12.2009  
Lesy ČR, správa toků  Benešov  č.j. 2020/2009/954/93 z 8.12.2009 
Lesy hl.ml. Prahy (Práčská)  č.j. 930/09 z 5.2.2010 
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s.  č.j. 1299/OH/ORDS/09 z 17.12.2009  
Pražská teplárenská a.s.  č.j. 3281/2010 ze 7.10.2010, razítko na situaci 
PREdistrubuce, a.s., zn. S24210/013-09/SVO z 5.2.2009, zn. 24210/022-10/svo/237 z 24.2.2010 a zn. 
S24210/254/Tk z 4.3.2010 
ELTODO- CITELUM, s.r.o. zn. EC 0400/5005/09 z 4.1.2010, platnost prodloužena do 18.1.2012 

Žádost byla doložena dále uvedenými vyjádřeními provozovatelů elektronických komunikací 
k existenci podzemních vedení ve staveništi, zejména podzemních vedení veřejné komunikační sítě dle 
§ 101 zák. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v podmínce 
č. 9 rozhodnutí byly stanoveny požadavky na obsah projektové dokumentace k zajištění ochrany sítí 
elektronických komunikací, zejména podzemních vedení veřejné komunikační sítě: 
Ministerstvo vnitra ČR – kabely   č.j. MV-1034-1/SIK5-213-2008 z 13.10.2008 resp. 15.12.2009 
Telefónica 02  č.j. 142006/09/CPH/VVV z 9.12.2009, č.j. VPS/087/2010+VPS/086/2010 z 2.3.2010 a 
VPS/072/2010 z 19.2.2010 
GTS Novera   č.j. 350903729 z 4.12.2009 a č.j. 351007410 z 30.11.2010 
T-Systems   č.j. ÚR/31198/09-11 z 28.5.2010 
ČEZ ICT  zn. 13/09 z 15.12.2009   
TeliaSonera  zn. 230901473 z 3.12.2009, zn. 230901473/b z 12.1.2010 a zn. 231003440 z 30.11.2010 
SITEL  č.j. 130902836 z 3.12.09, č.j. 130902836/b z 12.1.2010, č.j. 131006228 z 30.11.2010 
SUPTel  č.j. 4650/09 z 10.12.2009, z 10.12.2010 
Sloane Park   č.j. 136/10 z 20.1.2010, 20.1.2011 prodloužena platnost  
ČD-Telematika   č.j. 2836/10 z 3.2.2010, prodloužení do 3.2.2013 
Vodafone  razítko na situaci z 3.12.2009 a z 26.11.2010 
Kolektory   Praha a.s. razítko na situaci z 20.1.2010 a 17.1.2011 
VUSS  Praha   č.j. ÚP/59-1/10, razítko na situaci z 20.1.2010 
T-Mobile  razítko na situaci z 19.1.2010 a 25.1.2011 
UPC razítko na situaci z 19.1.2010 a 21.1.2011 
Invitel  razítko na situaci z 19.1.2010 a z 26.1.2011 (nyní Pantel International CZ,s.r.o.) 
CentroNet, a.s. razítko na situaci z 25.1.2010 a 19.1.2011 
Dial Telecom razítko na situaci z 20.1.2010 a 29.11.2010 
RioMedia  sdělění z  9.3.2010 
České radiokomunikace zn. ÚTS/P 52940/09 z 29.12.2009 a zn. UPTS/OS/63673/2010 z 20.12.2010 
BIS  č.j. 28-9/2010-BIS-39 z 8.2.2010 

Žadatel je vlastníkem pozemků č. parc. 143/2, 144, 146 - 148, 151 – 153, 2877/10, 3232, 3235/1, 
3235/2, 3236/1, 3236/2, 3237 – 3241, 3243, 3244, 3263, 3645/1, 3646/2, 3883/1, 4084, 4085, 4101 
v k. ú. Modřany a č. parc. 29/6, 666, 670, 671, 753/1, 767/4, 771/4, 771/5, 787/7 v k.ú. Komořany. 
Vlastnictví bylo ověřeno v evidenci katastru nemovitostí. 

K pozemkům, k nimž žadatel nemá vlastnické nebo jiné právo a které jsou dotčeny umístěním veřejně 
prospěšných staveb 100/DK/12 – Nová Komořanská s napojením na Pražský okruh a 11/DZ/12 – 
Přeložka železniční trati Praha – Vrané nad Vltavou, nebyl vyžadován souhlas jejich vlastníků, neboť 
pro navrhovaný účel je možno pozemky vyvlastnit.  

Nad rámec obvyklého postupu pořizovatele v hl. m. Praze a i nad rámec možností daných měřítkem 
územního plánu 1:10000 byl v rámci určení veřejně prospěšných staveb vydán seznam pozemků, 
kterých se stavba dotkne a pro které tedy nebude třeba vyžadovat souhlas vlastníků. Tato skutečnost 
způsobila, že pro pozemky neuvedené v tomto seznamu musel žadatel doložit podle § 86 odst. 3 
stavebního zákona souhlasy vlastníků těch pozemků, které nejsou výslovně uvedeny ve výčtu 
pozemků veřejně prospěšných staveb v rámci změny Z1439/00, a to:  
Hana Voltová, Křejpského 1510/25, Praha 4, pozemek č. parc. 754/1 v k.ú. Komořany, 
Josef Troníček, Za Strojírnami 1321/5, Praha 4, pozemek č. parc. 754/1 v k.ú. Komořany, 
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 4, č.j. P0861000009 ze 7.3.2008, pozemek 
č. parc. 754/1 v k.ú. Komořany, 
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Ředitelství sinic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4,  pozemek č. parc. 787/3 v k.ú. Komořany, 
Povodí Vltavy s.p., č.j. 21548/2010-PVL z 26.4.2010,  pozemky č. parc. 4109/1, 4111/1, 4114 v k.ú. 
Modřany a pozemky č. parc. 754/2, 755/1, 755/2, 787/1, 787/2 v k.ú. Komořany, 
Ing. Vladimír Kůs, Čtyřkolská 219, Pyšely, pozemek č. parc. 3321/2 v k.ú. Modřany, 
Elektrizace železnic Praha, a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, pozemek č. parc. 4106/1 v k.ú. 
Modřany, 
Správa železniční dopravní cesty, s.o.č.j. 19954/10-SDC PHA-3405-U/719/Če z 21.6.2010, pozemky 
č. parc. 180, 186/4, 4109/9, 4109/11, 4845/29, 4846/9, 4847/5 v k.ú. Modřany, 
MČ Praha 12 – ÚMČ P12, odbor majetku č.j. P12 4140/2010OM z 1.3.2010: 3316, 3320/1, 3325/1, 
3326/5, 3602/12, 3884/1, 4086 v k.ú. Modřany a č.parc. 693/2 a 695 v k.ú. Komořany. 

Stavební úřad přezkoumal úplnost žádosti o vydání územního rozhodnutí podle ust. § 86 stavebního 
zákona a ust. § 3 a přílohy č. 3 a č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb. a dospěl k závěru, že je úplná a projednání 
v územním řízení schopná.  

Zahájení územního řízení ve věci umístění výše uvedené stavby bylo opatřením ze dne 24.11.2010 
oznámeno všem dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. V souladu s ustanovením § 87 
odst. 1 stavebního zákona bylo žadateli, obci a dotčeným orgánům oznámení doručeno jednotlivě, 
ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 12 od 
24.11. 2010 do 10.12.2010. Současně bylo nařízeno k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 
29.12. 2010. Účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost byli upozorněni, že své námitky, závazná 
stanoviska a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona současně zajistil 
vyvěšení informace o svém záměru na dvou veřejně přístupných místech určených stavebním úřadem 
v oznámení o zahájení řízení, a to  v ul. Komořanské na oplocení pozemku č. parc. 3314 vedle budovy 
č.p.108 a v ul. U Soutoku na oplocení pozemku č.parc. 3640/5 před č.p. 951, obojí v k. ú. Modřany. 
Informace o záměru obsahovala náležitosti dle § 8 vyhl. č. 503/2006 Sb. včetně grafického vyjádření 
záměru, tj. situačního výkresu předmětu územního řízení v rozsahu a podrobnosti odpovídající druhu a 
charakteru stavby – liniová stavba v délce cca 2,7 km. Vyvěšení a náležitosti informace ověřil stavební 
úřad při kontrolní prohlídce včetně pořízení fotodokumentace. 
Nařízené veřejné ústní jednání se konalo dne 29.12.2010 a byl o něm sepsán protokol, který je součásti 
spisu. 
Ve stanovené lhůtě uplatnili účastníci řízení námitky, o nichž bylo rozhodnuto ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí. Nejpozději při ústním jednání dotčené orgány nesdělily k návrhu záměru žádná 
další stanoviska. Veřejnost uplatnila připomínky shodné s námitkami podanými účastníky řízení. 

Stavební úřad shromáždil všechny podklady pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby, 
vymezil okruh účastníků řízení, vyhodnotil dotčené zájmy podle zvláštních právních předpisů a 
posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona. 

Při vymezení okruhu účastníků řízení postupoval stavební úřad podle § 85 stavebního zákona. Podle 
§ 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona je účastníkem územního řízení hl. m. Praha zastoupené 
Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, a to jak z titulu žadatele, tak i jako obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn.  

Při vymezení okruhu účastníků podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona stavební úřad vycházel 
z vymezení místa stavby a tedy účastníky řízení jsou: 
vlastník pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 
nebo ten, kdo má k těmto pozemkům a stavbám jiná věcná práva. Jsou to: Městská část Praha 12 ( č. 
parc. 3194, 3313, 3316, 3591/1, 3591/3, 3591/4, 3598, 3599/1, 3602/12, 3631, 3632, 3633, 3641/2, 
3641/3, 3643, 3872/1, 3886, 3901, 3905, 3906, 4083, 4086, 3320/1, 3325/1, 3326/5, 3884/1 v k. ú. 
Modřany a č. parc. 664, 693/2, 694/1, 695, 696, 758, 768/9 v k. ú. Komořany), Správa železniční 
dopravní cesty, s.o. (č. parc. 180, 186/4, 4100/14,  4108, 4109/9, 4109/11, 4845/29, 4846/9, 4847/5 v 
k. ú. Modřany a  č. parc. 113/1, 783/1 v k. ú. Komořany), Josef Bílek (parc. č. 3199 v k. ú. Modřany), 
Miroslava Stankovičová (parc. č. 3199 v k. ú. Modřany), Jiřina Tomková (parc. č. 3199 v k. ú. 
Modřany), Jiří a Vladimír Varvařovských (parc. č. 3199 v k. ú. Modřany), KRONEN Praha spol. s r.o. 
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(parc. č. 3224 v k. ú. Modřany), Boucká Růžena (parc. č. 3225 v k. ú. Modřany), Jan Ponomarev (parc. 
č. 3225 v k. ú. Modřany), Vepla, s.r.o. (parc. č. 3230 v k. ú. Modřany), Jan Hanžl (parc. č. 3231 v k. ú. 
Modřany), Danuše Hanžlová (parc. č. 3231 v k. ú. Modřany), Jan, Jiří a Petr Hanžlovi (parc. č. 3231 
v k. ú. Modřany), Pavlína Buštová (parc. č. 3231 v k. ú. Modřany), Petr Hromádko (parc. č. 3231 
v k. ú. Modřany), Bc. Marian Holub (parc. č. 3231 v k. ú. Modřany), Neocity Group, CZ s.r.o. (parc. č. 
3249/1 – 3249/6, 3252 – 3254, 3255/1, 3255/3, 3256, 3314, 3326/1, 3327/1, 3628, 3630 v k. ú. 
Modřany), Ing. Vladimír Kůs (parc. č. 3321/2  v k. ú. Modřany), KDM a.s. (parc. č. 3327/4 v k. ú. 
Modřany),  Jana Čížková (parc. č. 3590 v k. ú. Modřany), Josef Durdis (parc. č. 3590 v k. ú. 
Modřany), Miroslav Stejskal (parc. č. 3590 v k. ú. Modřany), Lenka Sakalová (parc. č. 3590 v k. ú. 
Modřany), Václav Stárek (parc. č. 3592 v k. ú. Modřany), Autotrio Praha, s.r.o. (parc. č. 3602/2 v k. ú. 
Modřany), KD Beta, a.s. (parc. č. 3627/1 v k. ú. Modřany), Hynek Malík, Jan Šafránek a Rudolf Tajbl 
(parc. č. 3627/2, 3627/3 v k. ú. Modřany), Petr Ženíšek (parc. č. 3641/1 v k. ú. Modřany), B.K. 
Dřevogroup, a.s. (parc. č. 3640/5, 3640/6 v k. ú. Modřany), Lesy České republiky, s.p., (parc. č. 
3645/5, 3646/1 v k. ú. Modřany a č. parc. 743/1, 743/5 v k. ú. Komořany), Jiří a Ondřej Jelínkovi 
(parc. č. 3648 v k. ú. Modřany), Hana Radiměřská (parc. č. 3648 v k. ú. Modřany), České dráhy, a.s. 
(parc. č.  4100/1, 4100/14, 4102 – 4105, 4107  v k. ú. Modřany), Elektrizace železnic Praha a.s. (parc. 
č. 4106/1  v k. ú. Modřany), Povodí Vltavy st. p. (parc. č. 4109/1, 4111/1, 4114 v k. ú. Modřany a č. 
parc. 754/2, 755/1, 755/2, 787/1, 787/2 v k. ú. Komořany), František Kotrbatý (parc. č. 113/3, 783/2 
v k. ú. Komořany), Český hydrometeorologický ústav (parc. č. 4 v k. ú. Komořany), CTY Komořanská 
s.r.o. (parc. č. 113/3 v k. ú. Komořany), Josef Troníček (parc. č. 662, 663, 676, 754/1 v k. ú. 
Komořany), Hana Voltová (parc. č. 662, 663, 676, 754/1 v k. ú. Komořany), Pozemkový fond České 
republiky (parc. č. 760, 761, 769, 770, 771/3 v k. ú. Komořany), Stanislav Šmíd (parc. č. 766/1 v k. ú. 
Komořany), Václav Křeček (parc. č. 767/4, 768/10, 776 v k. ú. Komořany), Eliška Štědrá (parc. č. 
783/2 v k. ú. Komořany), Ředitelství silnic a dálnic ČR (parc. č. 787/3 v k. ú. Komořany), Ing. Tomáš 
Rosen (parc. č.751 v k. ú. Komořany), Antonín Rovenský (parc. č. 113/3 v k. ú. Komořany), 
Květoslava Presslová (stavba č.e. 90 na pozemku č. parc. 3631 v k.ú. Modřany), dále vlastníci staveb 
technické a dopravní infrastruktury umístěné na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí - 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražská plynárenská a.s., Pražská vodohospodářská společnost, 
a.s., Telefónica O2 a.s., SITEL, spol s r.o., Telia Sonera, a.s., ČEZ ICT Services, a.s. Dopravní podnik 
hl. m. Prahy a.s., SŽDC, s.o., Ministerstvo vnitra ČR, ELTODO-CITELUM, s.r.o.,  
a osoby mající jiné věcné právo k pozemkům a stavbám, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn (věcná břemena a zástavní práva), t.j. Telefónica O2 a.s. (č. parc. 3232, 4085 v k. ú. 
Modřany), Československá obchodní banka (č. parc. 3249/1 - 3249/6, 3252 – 3254, 3255/1, 3255/3, 
3256, 3314, 3326/1, 3327/1, 3602/2, 3628, 3630 v k. ú. Modřany), Městská část Praha 12 (č. parc. 
3249/1, 3249/3, 3249/5, 4100/1 v k. ú. Modřany), Pražská plynárenská a.s. (č. parc. 3320/1, 3883/1, 
3901, 4083, 4085, 4086 v k. ú. Modřany) Pražská plynárenská Distribuce a.s. (č. parc. 4085 v k. ú. 
Modřany), PREdistribuce, a.s. (č. parc. 3883/1, 4085 v k. ú. Modřany), Neocity Group CZ, s.r.o. (č. 
parc. 3327/4 v k. ú. Modřany), Durdisová Marie (č. parc. 3590 v k. ú. Modřany) Durdis Josef (č. parc. 
3590 v k. ú. Modřany), Čížková Jana (č. parc. 3590 v k. ú. Modřany), Sakalová Lenka (č. parc. 3590 
v k. ú. Modřany), Ing. Miroslav Stejskal (č. parc. 3590 v k. ú. Modřany), SITEL, spol s r.o. (č. parc. 
3645/1, 3872/1, 3883/1, 3886, 4108 v k. ú. Modřany a č. parc. 696 v k. ú. Komořany), Zdeněk Zadina 
(č. parc. 3641/1 v k. ú. Modřany), Pražská správa sociálního zabezpečení (č. parc. 4102 – 4105, 4107, 
4108 v k. ú. Modřany), Finanční úřad pro Prahu 10 (č. parc. 113/3 v k. ú. Komořany), Česká spořitelna 
a.s. (č. parc. 768/9 v k. ú. Komořany), Pražské vodárny, st.p. v likvidaci (č. parc. 768/9 v k. ú. 
Komořany), Václav Křeček (č. parc. 768/9 v k. ú. Komořany), Povodí Vltavy s.p. (č. parc. 768/9 
v k. ú. Komořany). 

Při vymezení okruhu účastníků podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stavební úřad vycházel 
z vymezení místa stavby a území dotčeného vlivy stavby. Za území dotčené vlivy stavby považuje 
stavební úřad koridor, určený územním plánem pro umístěné veřejně prospěšné stavy. Účastníky řízení 
tedy jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Za sousední pozemky nebo stavby považuje stavební úřad 
pozemky a stavby sousedící, i nepřímo, s pozemky stavby uvedenými ve výroku rozhodnutí. Účastníky 
řízení tedy jsou: 
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v  k. ú. Modřany: č. parc. PROREALM, s.r.o., Pražská plynárenská, a.s. (č. parc. 112/1), Městská část 
Praha 12 (č. parc. 143/1, 3245, 3246, 3261 a čp. 121, č. parc. 3262 a čp. 178, č. parc., 3315 a čp. 560, 
č. parc. 3322/1 a čp. 165, č. parc. 3644, 4082, 4087, 4088), hl. m. Praha (č. parc. 49, 150, 154, 155, 
156/1, 156/5, 159/1, 164/1, 164/3, 165, 166, 172/2, 3242/1, 3242/2, 3841/10, 3645/3, 4081), Věra 
Pospíšilová (č. parc. 156/1), Hana Susková (č. parc. 156/1), Libuše Saladiaková a Svatopluk a Libuše 
Čechovi (č. parc. 3200), VIVOS s.r.o. (č. parc. 3202 a čp. 134), Libor Durlin a Reiffeisenbank a.s. 
(3204/1, 3204/2), Ing. Petr Brabenec, MUDr. Veronika Brabencová (č. parc. 3221, 3265 a čp. 161), 
Česká spořitelna, a.s. (č. parc. 3265 a čp. 161), Jan Šilhart (č. parc. 3223 a čp. 142), Zdeněk Šilhart, 
Komerční banka, a.s. (č. parc. 3223 a čp. 142), KONDOR- KONFEDERACE NEZÁVISLÝCH – 
DĚTSKÁ ORGANIZACE (čp. 69 na č. parc. 3245), Pionýrská skupina při ZŠ Modřanská – 
Modřanská trojka (čp. 69 na č. parc. 3245), Dita Kusovská (č. parc. 3247, 3248 a čp. 140), Neocity 
Group CZ, s.r.o. (č. parc. 3250, 3251, 3255/2, 3323, 3326/6, 3326/8, 3327/8, 3329), ČSOB, a.s. (č. 
parc. 3250, 3255/2, 3326/6, 3327/8, 3329), Pavel Krištůfek (č. parc. 3257), PhDr. Jana Skálová (č.parc. 
3259 a čp. 119), Věra Svobodová a Václav Rys (č. parc. 3264 a čp. 175), Jan Hudeček a 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (č. parc. 3267 a čp. 155), Ing. Vladimír Kůs (č. parc. 3321/3, 
3321/4 a čp. 1551), Družstvo k Vystrkovu 14 (č. parc. 3325/2 a čp. 1883), Družstvo k Vystrkovu 12 (č. 
parc. 3325/3 a čp. 1882), Družstvo U Křížku (č. parc. 3326/2 a čp. 1881),VYSTRKOV – družstvo 
spoluvlastníků (č. parc. 3326/3, 3326/4 a čp. 1879, 1880), Thermopro Praha, s.r.o. (č. parc. 3326/3 a 
čp. 1880), Vystrkov – družstvo spoluvlastníků, RNDr. Tomáš Bílek (č. parc. 3593), Mgr. Blanka 
Bílková (č. parc. 3593), Martin Rožumberg (č. parc. 3602/3, 3603,), Autotrio s.r.o. a ČSOB a.s. (č. 
parc. 3602/4), Alena Maříková a GE Money Bank, a.s. (č. parc. 3615, 3616 a čp. 712), Milan Ullrich, 
Jana Vižďurová a Jindřiška Ullrichová (č. parc. 3617, 3618 a čp. 675), Otto Bauer (č. parc. 3619, 3620 
a čp. 823), Bezpečnostní informační služba (č. parc. 3621), Alena Kačerovská (č. parc. 3622, 3623), 
Petr Ženíšek (č. parc. 3634/2, 3638, 3639, 3640/1), Zdeněk Zadina (č. parc. 3638, 3639), Ing. Václav 
Pařízek (č.parc. 3634/3, 3634/4, 3640/4), Dřevogroup, a.s. (č. parc. 3635, 3636, 3637 a čp. 951),  Lesy 
České republiky, s.p. (č. parc. 3645/2, 3649), Karel Křeček a Vlasta Křečková (č. parc. 3650/1), 
Středočeské státní lesy Benešov (č. parc. 3650/2), Ing. David Kaftan (č. parc. 3652/1, 3652/2 a č.p. 
1418), Interpharma Praha, a.s. (č. parc. 3841/3), České dráhy, a.s. (č. parc. 4100/13, 4100/17), 
Elektrizace železnic a.s. (čp. 1923, č. parc. 4106/2), Povodí Vltavy s.p. (č. parc. 4111/1, 4115 ), 
v k. ú. Komořany: Český hydrometeorologický ústav (č. parc. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 27/69, 772 a čp. 
2050), Komořanská, a.s. (č. parc. 25, 26, 27/1, 27/52, 27/54, 27/59, 27/74, 27/75, 27/76 a čp. 2214 a 
2215), Ing. Petr Formánek (č. parc. 27/79, 28/3, 29/4), Správa železniční dopravní cesty, s.o. (č. parc. 
27/55), Roman Maroš a Jiří Šálek (č. parc. 27/64), Damila – Leasing s.r.o. (č. parc. 27/67, 667, 672, 
678/1, 679, 680), Alena Bocková, Renata Bocková, Jan Brabec, Petr Burda, Lucie Burdová, Ing. 
Jaroslava Chvátalová, Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Nad teplárnou 2076, družstvo, Zuzana 
Hrubanová, Jan Hübner, Marta Hübnerová, Mgr. Pavel Hyťha, Petra Hyťhová, Břetislav Kašpar, 
Martin Rubeš, Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D (č. parc. 41 a čp. 2076), František a Hana Lysákovi (č. 
parc. 43, 44 a čp. 2077), Blažena Procházková (č. parc. 113/2), LOGISTIK REAL a. s. (č. parc. 
114/1), CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o., František Kotrbatý a Finanční úřad pro Prahu 10 (č. parc. 
114/2), František Kotrbatý a Eliška Štědrá (č. parc. 114/3), Pozemkový fond ČR (č. parc. 32, 678/3, 
759, 787/6, 787/9), PhDr. Hana Holínská (č. parc. 550), Ing. Renata Vodičková (č. parc. 578), 
DOCTUS s.r.o. (č. parc. 580), Jiří a Jolana Salačovi (č. parc. 582), Zdeněk a Šárka Valhovi (č. parc. 
584), Jiří Žďárský (č. parc. 587), Mgr. Jiří Kubíček a Ing. Alena Šporková (č. parc. 588, 589, 590 a č.e. 
233), Václav Křeček (č. parc. 767/4), Spořitelna Česká v Praze (č. parc. 768/8), Josef Troníček a Hana 
Voltová (č. parc. 674, 675/2), Modřanské strojírny, s.p. v likvidaci (č. parc. 678/2), Státní statek hl. m. 
Prahy v likvidaci (č. parc. 787/4, 787/5), Ředitelství silnic a dálnic (č. parc. 787/10), Ing. Miloslav 
Hakr (č. parc. 686), Městská část Praha 12 (č. parc. 27/63, 27/68, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 693/1, 
695 a čp. 2078, 2073, 2074, 2075), Ing. Richard David a Mgr. Yvetta Davidová (č. parc. 39), Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (č. parc. 656, 657), Střední škola managementu a služeb 
s.r.o. (čp. 2051 na pozemku č. parc. 656), Povodí Vltavy s.p. (č. parc. 744, 755/2, 757). 
 
Stavební úřad posoudil postavení dalších účastníků územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) 
stavebního zákona. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
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v § 18, odst. 1 písm. i) obsahuje oprávnění městské části vystupovat jako účastník územního řízení v 
těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu v území této 
městské části. Proto, kromě oprávnění z titulu vlastníka, je účastníkem územního řízení i Městská část 
Praha 12. 
Zvláštním zákonem, který přiznává dalším osobám postavení účastníka územního řízení je, zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož mohou být 
účastníky územního řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení, která 
mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny. Ve stanovené lhůtě se přihlásilo občanské 
sdružení Ateliér pro životní prostředí IČ 69347760, zastoupené JUDr. Petrem Kužvartem. 
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. d) stavebního zákona je Společenství vlastníků jednotek 
Nad Teplárnou 2076/26. 

Soulad s veřejnými zájmy: 
Při posuzování záměru dospěl stavební úřad k závěru, že stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí 
je z hlediska funkčního i z hlediska prostorového uspořádání v souladu s územním plánem sídelního 
útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 
9.9.1999 a s vyhláškou č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy, především opatření obecné povahy 
(též OOP) č. 6/2009, kterým byla vydána změna Z1000/00 účinná od 12.11.2009. Pro dotčené území 
byla vydána opatřením obecné povahy č. 5/2009 změna územního plánu Z 1439/00, kterou byla 
vyhlášena veřejná prospěšnost staveb 100/DK/12 – Nová Komořanská s napojením na Pražský okruh a 
11/DZ/12 – Přeložka železniční trati Praha – Vrané nad Vltavou. Stavba hlavní trasy a mimoúrovňové 
křižovatky je umístěna v ploše s funkčním využitím S2 – vybraná komunikační síť, přeložka železniční 
trati v ploše DZ - tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály. Pro umístění technické a 
související dopravní infrastruktury jsou dále dotčeny, a to v souladu s jejich možným využitím 
vyjmenovaným v příloze č. 1 OOP č. 6/2009, funkční plochy OB - čistě obytné, OV - všeobecně 
obytné, ZVO – ostatní, SP - sportu, SO - oddechu, DU - urbanisticky významné plochy a dopravní 
spojení, TVO - odpadové hospodářství, LR – lesní porosty, ZMK - zeleň městská a krajinná a IZ – 
izolační zeleň. 

Záměr vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. 
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména těmto požadavkům:  
Záměr je v souladu s čl. 4, odst. 1, 
neboť předmětem řízení je stavba liniová, jejíž umístění je v souladu s územně plánovací dokumentací, 
tudíž její poloha z hlediska urbanistického působení v území i předpokládaného rozvoje území je dána 
již územním plánem – tedy opatřením obecné povahy č. 5/2009. Stavba je 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. Hluková 
studie prokazující nepřekročení limitů hluku byla podkladem pro souhlasné stanovisko Hygienické 
stanice hl. m. Prahy. Z hlediska ochrany ovzduší bylo k záměru doloženo souhlasné stanovisko orgánu 
ochrany ovzduší OOP MHMP, reagující i na hodnocení v procesu EIA. Požadavky, týkající se 
zejména zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, byly stanoveny podmínkou č. 8 
tohoto rozhodnutí. Návrh protihlukových opatření řeší jejich vhodné začlenění do prostředí.  Protože 
se jedná o dopravní stavbu vybrané komunikační sítě propojující Městskou část Praha 12 s Pražským 
okruhem, je bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých komunikacích prioritou této stavby. Záměr 
rovněž respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy, protože dotčené 
orgány státní správy na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany 
veřejného zdraví, péče o kulturní památky, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, pozemních 
komunikací a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vyslovily se stavbou 
z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas. 
Záměr je v souladu s čl. 4, odst. 2, 3 a 4, 
neboť umožňuje připojení komunikací, vedení technické infrastruktury, respektuje území přírodních 
ploch a neznemožňuje zástavbu sousedních pozemků dle územně plánovací dokumentace. 
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Záměr je v souladu s čl. 4, odst. 10, 18 a respektuje ust. odst. 23, 
neboť nové i překládané rozvodné energetické vedení a vedení sítí elektronických komunikací je 
umístěno pod zem, součástí stavby je veřejné osvětlení a stavba (přeložka železnice) tvoří 
protipovodňovou ochranu navazujícího území. 
Záměr je v souladu s čl. 7 odst. 4,  
protože je řešen tak, aby na plochách stavebních pozemků, které nejsou určeny k zastavění, byly 
vytvořeny podmínky pro růst vegetace.  
Záměr je v souladu s čl. 13 odst. 1 a 3, 
neboť architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a 
umístěním; stavba vhodně reaguje svým urbanistickým a architektonickým řešením na charakter a 
strukturu území, kterým prochází. Negativní účinky stavby, především hluk a exhalace nepřekračují 
povolené limity, což potvrdily dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí a ochrany veřejného 
zdraví.  
 
Záměr je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, neboť stavba je navržena tak, aby v projektové dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení bylo možno zabezpečit veškeré požadavky této vyhlášky. V rámci územního 
rozhodnutí byly umístěny ty části stavby, kde jsou nezbytné pro překonání výškových rozdílů. Ty jsou 
řešeny nejen s využitím schodišť, ale i ramp. Rovněž šířka komunikací pro chodce – chodníků, 
odpovídá požadavku na celkovou šířku nejméně 1500 mm včetně bezpečnostních odstupů. 
 
Rozhodnutí o umístění stavby je v souladu s požadavky § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Obsahuje druh a účel 
umisťované stavby, parcelní čísla a druh pozemků, na které se stavba umisťuje, a její parametry. 
Umístění stavby v území je vyznačeno i v mapovém podkladu v měř. 1: 2000, který je nedílnou 
součástí územního rozhodnutí. 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 správců 
sítí a další, jak je dále uvedeno. Pokud stanovil v podmínkách územního rozhodnutí některé údaje 
(zejména délky a šířky) jako „cca“, „max.“ nebo „min.“, pak tak stavební úřad činil vždy 
s přihlédnutím k tomu, zda je nutné konkrétní údaj stanovit přesně, přibližně nebo s určitým 
omezením, a to aniž by došlo k zásahu do veřejných zájmů nebo k dotčení vlastnických práv, tedy 
s takovou mírou tolerance, aby při nepodstatných změnách kót nemusel být vyvolán proces změny 
územního rozhodnutí.  
 
Stavební úřad podrobně posoudil soulad žádosti (záměru) s požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů; jejich podmínky zahrnul do výrokové části 
tohoto rozhodnutí, a to s příslušnými odkazy na podkladová stanoviska. Zvláštní pozornost věnoval 
stavební úřad ochraně zemědělského půdního fondu, protože část stavbou dotčených pozemků 
citovaných v podmínce č. 7 tohoto rozhodnutí je součástí zemědělského půdního fondu. Do podmínky 
č. 7 proto převzal požadavky odboru ochrany prostředí MHMP, uvedené v souhlasu s odnětím zn. S-
MHMP-0250683/2010/ OOP/VII/182/Pf z 31.3.2010. Stanovisko Hygienické stanice č.j. 
ÚPL/368/1244/107432/10 z 30.3.2010, kde v úvodu nejsou uvedeny úplné údaje o projektantovi a o 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, vyhodnotil stavební úřad jako vyhovující, neboť z textu 
stanoviska je nesporně zřejmé, že se Hygienická stanice vyjadřovala k úplné dokumentaci pro územní 
řízení. Stavebnímu úřadu je z úřední činnosti známa skutečnost, vyplývající z doložených dokladů i 
odůvodnění stanoviska HS, proč je toto závazné stanovisko bez podmínek: veškeré požadavky 
uplatněné Hygienickou stanicí v procesu posuzování záměru podle zák. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, byly v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí splněny. Žadatel tudíž 
nežádá o stanovení ochranného hlukového pásma; součástí umístěné stavby jsou taková protihluková 
opatření, která zabrání šíření hluku nad přípustné limity do okolí stavby. Jediný případ, pro který 
hlukové limity dodrženy nebudou, je bytový dům čp. 108 v k. ú. Modřany, u kterého bude změněna 
funkce – viz koordinační podmínka  č. 10. Požadavek silničního správního úřadu odboru dopravy 
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ÚMČ P12 (č.j. P12 8807/2010 OD/Ře z 1.4.2010) „bezpečné převedení chodců od nové zastávky do 
ulice U Skladu“ je v dokumentaci vyřešen, viz též podmínka č. 1.1. - most přes ul. U Skladu (SO 
2102). Ukončení ulice U Skladu pod mostním objektem SO 2102 je řešeno tak, že po vyjasnění 
majetkových vztahů bude technicky možné její pokračování a propojení se současnou ulicí U Skladu. 
 
Záměr byl posouzen podle zák. 100/2001 Sb., o ochraně životního prostředí, a bylo vydáno stanovisko 
zn. SZn S-MHMP-/387973/2006/OOP/VI/EIA/253-8/Źá  ze 7.9.2009 se závěry pro fázi územního 
řízení: 

- V souladu s  požadavky hlukové studie budou umístěny dostatečně dimenzované protihlukové stěny, 
případně další protihluková opatření tam, kde chráněné objekty nelze ochránit pouze pomocí 
protihlukových stěn klasické konstrukce 

Tento požadavek byl splněn umístěním protihlukových stěn dle podm. č. 4 tohoto rozhodnutí. 
- Současně s vydáním územního rozhodnutí bude vyhlášeno ochranné hlukové pásmo komunikace, 

které vymezí prostor, na jehož hranici bude dodržen hygienický limit hladin hluku pro denní i noční 
dobu (LAeq = 60/50 dB), a to vč. jeho režimu, tj. vyhlášení stavební uzávěry a návrhu opatření na 
ochranu stávajících chráněných objektů před hlukem.  

Požadavek na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu ztratil opodstatnění, neboť 
protihlukové stěny jsou umístěny v takovém rozsahu a dimenzi, že zajistí splnění hygienických limitů 
hladin hluku v navazujícím území. 

- Bude zpracován návrh (zásady organizace výstavby), v němž budou především vymezeny plochy 
zařízení staveniště a stanoveny dopravní trasy za následujících podmínek: 
 plochy zařízení staveniště budou vymezeny v antropicky výrazněji ovlivněných částech 

lokality (prostory bývalé těžby, plochy dotčené výstavbou SOKP apod.) mimo ekologicky 
významnější partie území (niva Vltavy, PUPFL); 

 plochy zařízení staveniště ani deponie nebo mezideponie materiálů nebudou v žádném 
případě umístěny do prostoru modřanských tůní; 

 dopravní trasy budou stanoveny mimo sídelní plochy, s přednostním využitím SOKP.   
Umístění zařízení staveniště není předmětem tohoto územního rozhodnutí. Splnění požadavků na 
řešení dopravních tras a deponií materiálu je uloženo podmínkou č.8 tohoto rozhodnutí. 
- Způsob likvidace dešťových vod projednat s příslušnými správci dotčených vodotečí a dešťových 

kanalizačních sběračů, specifikovat technická opatření pro odvodnění komunikace, především 
prověřit návrh dešťových usazovacích nádrží a navrhnout bezpečnostní prvky pro ochranu 
recipientu proti úniku škodlivých látek při havarijních stavech. Odvodňovací opatření navrhnout 
tak, aby povrchové vody z komunikací byly svedeny mimo prostor modřanských tůní.  

Požadavek na likvidaci dešťových vod byl splněn podmínkou č. 2.2.1., řešení bezpečnostních prvků 
jakožto ochrany recipientů proti úniku škodlivých látek při havarijních stavech bude předmětem 
technického řešení dalšího stupně PD, 
požadavek na zpracování hlukové a rozptylové studie pro období výstavby je dán podmínkou č. 8 
tohoto rozhodnutí, 
požadavek na revitalizaci území byl zahrnut do podmínky č. 8, 
požadavek na revitalizaci potoků je zahrnut do podmínky č. 2.2.4., 
požadavek na koordinaci s již dokončenou  stavbou SOKP č. 513 je již nesplnitelný. 
 
Stavební úřad se podrobně zabýval požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a 
přitom vycházel zejména z vyjádření vlastníků nebo správců dotčených staveb a zařízení, jejichž 
podmínky byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Pozornost byla věnována koordinaci 
záměru se souvisejícími stavbami a zařízeními, které nejsou předmětem tohoto rozhodnutí nebo které 
územní rozhodnutí nevyžadují (stavební úpravy a demolice). Za tím účelem byla stanovena 
koordinační podmínka č.10. Požadavky týkající se staveb vodovodu a likvidace dešťových vod byly 
stanoveny v souladu s požadavky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a spol. Pražská kanalizace 
a vodní toky, a.s., podmínkami č. 2.1. a 2.2. ve výroku tohoto rozhodnutí. Požadavky spol. 
PREdistribuce a.s. jsou stanoveny podmínkou č. 2.3., podmínky pro umístění nového a přeložky 
stávajícího veřejného osvětlení byly stanoveny v souladu s požadavky ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
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podmínkou č. 2.4. Podmínky pro stavby elektronických komunikací a jejich ochranu (§ 101 odst. 1 
zák. č. 127/2005 Sb.) byly stanoveny v souladu s požadavky spol. Telefónica O2 CZ a.s. a shodnými 
požadavky dalších společností, které mají v řešeném území veřejné elektronické komunikační sítě, 
podmínkou č. 9 výroku tohoto rozhodnutí. Podmínky pro přeložku STL plynovodu jsou zabezpečeny 
podmínkou č. 2.6. výroku tohoto rozhodnutí a jsou stanoveny v souladu s požadavky Pražské 
Plynárenské Distribuce a.s. Společné požadavky na respektování příslušných předpisů, zabezpečení 
přístupu ke stávající technické vybavenosti po dobu stavby a další byly zahrnuty do podmínky č. 8 
tohoto rozhodnutí.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení 
(Text námitek byl ve výroku upraven tak, aby byl zachován jejich věcný obsah.) 
 
Ad 1) Námitce účastníka řízení spol. KD Beta, a.s, týkající se znemožnění výkonu vlastnického práva 
k pozemku č. parc. 3627/1 v k. ú. Modřany ve vlastnictví účastníka a neprojednání záměru s tímto 
vlastníkem stavební úřad nevyhověl, neboť pozemek č. parc. 3627/1 v k. ú. Modřany je dotčen 
umístěním stavby, která je vymezena v územním plánu hl. m. Prahy jako stavba veřejně prospěšná pro 
dopravní infrastrukturu. Podle ustanovení § 86 odst. 3 stavebního zákona v takovém případě není 
potřeba k územnímu řízení dokládat souhlas vlastníka pozemku, neboť právo k takovému pozemku lze 
podle § 170 stavebního zákona omezit nebo odejmout. 
 
Ad 2) Námitce účastníka řízení spol. KDM, a.s., týkající se znemožnění výkonu vlastnického práva 
k pozemku č.parc. 3327/4 v k. ú. Modřany ve vlastnictví účastníka a neprojednání záměru s tímto 
vlastníkem stavební úřad nevyhověl, neboť pozemek č. parc. 3327/4 v k. ú. Modřany je dotčen 
umístěním stavby, která je vymezena v územním plánu hl. m. Prahy jako stavba veřejně prospěšná pro 
dopravní infrastrukturu. Podle ustanovení § 86 odst. 3 stavebního zákona v takovém případě není 
potřeba k územnímu řízení dokládat souhlas vlastníka pozemku, neboť právo k takovému pozemku lze 
podle § 170 stavebního zákona omezit nebo odejmout. 
  
Ad 3) Společným námitkám JUDr. Petra Kužvarta, zastupujícího občanské sdružení Ateliér pro 
životní, a Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/26 stavební úřad nevyhověl, jak je dále 
odůvodněno:  
 
a) K záměrně, účelově a úskočně stanovenému datu 29.12.2010 pro konání ústního jednání stavební 
úřad sděluje, že stavební zákon ani správní řád, kterými se stavební úřad řídil, neznají vhodné nebo 
nevhodné pracovní dny. Jednání bylo nařízeno ve lhůtě odpovídající datu oznámení o zahájení řízení, 
tj. v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona. Řízení pak bylo oznámeno poté, co stavební úřad 
posoudil žádost jako úplnou. 
 
b) Námitku týkající se podjatosti všech úředníků MČ P 12 stavební úřad posoudil tak, že v řízení 
mohou být podjaty pouze ty úřední osoby, které se bezprostředně podílejí na výkonu pravomoci 
stavebního úřadu, tedy vedoucí odboru výstavby Ing. Danuše Majorová a v posuzovaném případě 
referentka odboru výstavby Ing. arch. Dana Bimková. O tom, že Ing. Danuše Majorová není vyloučena 
z úkonů tohoto územního řízení, rozhodl tajemník úřadu MČ Praha 12 usnesením č.j. KT/023/11 ze 
dne 17.1.2011. Usnesení bylo poslednímu z účastníků doručeno 21.1.2011. O tom, že Ing. arch. Dana 
Bimková není vyloučena z úkonů tohoto územního řízení, rozhodla Ing. Danuše Majorová, vedoucí 
odboru výstavby usnesením č.j. VYST/3742/2011/Te ze dne 25.1.2011. Usnesení bylo poslednímu 
z účastníků doručeno dne 10.2.2011. Tajemník úřadu je za výkon přenesené působnosti odpovědný 
z titulu své funkce statutárního orgánu vůči zaměstnancům úřadu, ale není správním orgánem, tedy 
vykonavatelem veřejné moci. Odpovědnost za tajemníkovy podřízené zaměstnance vylučuje, aby byl 
tajemník současně správním orgánem a tedy v správním řízení podjatou osobou.  
Po doručení výše uvedených usnesení stavební úřad v řízení pokračoval, neboť odvolání proti usnesení  
nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Vycházel i z předpokladu, že případnému 
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odvolání nebude vyhověno, stejně jako dosud ve všech obdobných případech, neboť se jedná o akt  
obstrukční, nikoliv věcně podložený.  
 
c) K požadavku účastníků řízení na konání nového ústního jednání z důvodu nedostatečnosti 
vyvěšených informací o záměru stavební úřad uvádí, že k vyvěšení záměru určil místa veřejně 
přístupná, frekventovaná a zároveň taková, kde se umístění a rozsah stavby nejvíce projeví; vázán byl 
ovšem tím, že vyvěšení informace na veřejně přístupném místě stavby nelze, bez souhlasu vlastníka 
takové nemovitosti, určit bez rizika,že vlastník takovou informaci odstraní. Proto tedy bylo vyvěšení i 
na polorozpadlém plotě. Záměr měl všechny požadované náležitost, což stavební úřad ověřil kontrolní 
prohlídkou. 
 
d) Požadavku na konání nového ústního jednání z důvodu vyslovené podjatosti Ing. arch. Bimkové, 
která jednání řídila, stavební úřad nevyhověl, protože jednak ústní jednání považuje za akt, který 
nesnese odkladu (svolané veřejné jednání, koncentrační zásada řízení), a také proto, že ústní jednání 
není úkon, při kterém úřední osoba může výsledek řízení ovlivnit. To je zřejmé i z toho, že všichni 
zúčastnění na ústním jednání podepsali protokol, aniž cokoliv proti vedení ústního jednání namítli. 
S ohledem na skutečnost, že Ing. arch. Bimková není podjatá, viz výše, stala se tato námitka již 
bezpředmětnou.  
 
e) Namítané tvrzení, že stavební úřad nevyhověl požadavku na pořizování výpisů ze spisu digitálním 
fotoaparátem, neodpovídá skutečnosti. Spisovou složku se všemi stanovisky si JUDr. Kužvart mohl 
ofotit bez omezování, pouze z dokumentace mu bylo umožněno dělat si pouze výpisy, tedy 
postupováno bylo  v souladu s ust. § 168 odst.2 stavebního zákona. 
 
f) Námitce týkající se nadměrného hluku a absence aktuálního posouzení zdravotních rizik pro 
rezidenty v období uvedení stavby do provozu stavební úřad nevyhověl. Ochrana před hlukem je 
řešena umístěním takových protihlukových opatření, která vyžadují umístění územním rozhodnutím a 
jsou součástí záměru – viz podm. č. 4. Posouzení nutnosti dalších opatření (stavební úpravy spočívající 
např. ve výměně oken) může být provedeno teprve při zprovoznění stavby podle aktuální situace 
v území.  
Možnost umístění stavby z hlediska dopadu na ovzduší byla posouzena příslušným orgánem – 
odborem ochrany prostředí MHMP se závěrem, v souladu s posouzením umisťované varianty 
v procesu EIA, že pro dotčené území bude rozhodující staveništní doprava. Pro její eliminaci byl 
stanoven v podmínce č. 8 tohoto rozhodnutí požadavek na zpracování rozptylové a hlukové studie pro 
období výstavby a požadavek na zpracování zásad organizace výstavby řešené v části týkající se 
postupu stavby a dopravních tras tak, aby průjezd ulicí Komořanskou v úseku od ulice U Soutoku po 
MUK byl pro nákladní dopravu vyloučen. Závazné stanovisko ( zn. S-MHMP-0255784//2010/1/OOP/ 
IV z 18.8.2010) je zpracováno v takové podrobnosti, že je stavební úřad považuje za „hodnověrné a 
správné“ a neshledal důvod projednávat je s dotčeným orgánem. 
 
g) Namítaná nedostatečná vzdálenost křižovatek na silničním okruhu kolem Prahy není předmětem 
územního řízení na umístěný záměr. Z tohoto důvodu stavební úřad námitce nevyhověl. 
Mimoúrovňová křižovatka „hlavní trasy“ a stavby SOKP č. 513 byla povolena a stavebně připravena 
v rámci stavby SOKP č. 513. Připojení na již založené větve je povoleno rozhodnutí silničního 
správního orgánu - odboru dopravy MHMP č.j. zn. MHMP-399504/2010/DOP-04/Da ze 7.7.2010 po 
projednání s Policií ČR, které přísluší posouzení bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních 
komunikacích. 
 
h) Účastníci namítají nehodnověrné závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, 
odsouhlasující bez podmínek zásah do krajinného rázu, které neodpovídá skutečnému rozsahu a 
dopadu stavby do krajinného reliéfu. Stavební úřad se zabýval napadeným stanoviskem a ověřil, že 
bylo vydané ke stavbě, která je předmětem tohoto územního řízení. Hodnocení zásahu do krajinného 
rázu jako slabého posoudil a odůvodnil dotčený orgán velmi podrobně, i se zohledněním možných 
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jiných, v řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. posuzovaných variant. Stavební úřad neshledal důvod, proč 
by měl toto stanovisko považovat pro územní řízení jako nedostačující.  
 
i)  Námitce, že rozhodnutí nelze vydat, protože stanovisko Hygienické stanice ze dne 30.3.2010 se 
týká pouze hlavní trasy, nikoliv mimoúrovňové křižovatky, stavební úřad nevyhověl. Konstatoval, že 
stanovisko Hygienické stanice č.j. ÚPL/368/1244/107432/10 z 30.3.2010 sice neobsahuje přesnou 
identifikaci stavby, ale z textu stanoviska je nesporně zřejmé, že se Hygienická stanice vyjadřovala 
k úplné dokumentaci pro územní řízení – viz též část odůvodnění tohoto územního rozhodnutí, týkající 
se souladu žádosti (záměru) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů. 
 
Ad 4) JUDr. Petr Kužvart při podpisu protokolu v závěru ústního jednání poznamenal  ke svému 
podpisu „neřešení výjimky ze zvláště chráněných živočichů!“ Stavebnímu úřadu je známo, že realizace 
stavby bude vyžadovat výjimku a že rozhodnutí o povolení této výjimky bylo vydáno a nabylo právní 
moci. Zákon však nestanovuje, kdy má být povolení výjimky předloženo. Stanovisko OOP MHMP 
zn. S-MHMP-0255784/2010/1/OOP/IV z 18.8.2010 uvádí, že rozhodnutí musí být vydáno ke stavbě. 
Proto stavební úřad toto rozhodnutí jako např. i rozhodnutí o kácení pro územní řízení nepožadoval.  
 
Ad 5) Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/26 uplatnilo nad rámec námitek dle 
bodu 3)  
a), b) požadavek na změření aktuálních hodnot hluku vně i uvnitř domu čp. 2076 a požadavek na 
výměnu oken všech bytů v domě čp. 2076 v k. ú. Komořany. Stavební úřad posoudil tuto námitku 
podle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a podle hlukové studie, která je její součástí. Tato 
studie dokládá, že protihluková zařízení, která jsou součástí záměru, garantují nepřekročení 
přípustných hlukových zátěží. Protihluková opatření, která nevyžadují územní rozhodnutí, např. 
výměna oken, nelze v rámci územního řízení umístit. Stavební úřad proto námitce nevyhověl. Jak je i 
uvedeno v závěru hlukové studie, po dokončení stavby bude třeba provést akustický monitoring a 
podle jeho výsledků případně provést úpravy přímo na fasádách všech dotčených domů. Bez takových 
opatření by nebylo možné uvést stavbu do provozu. 
 
c) Námitce, týkající se dotazu směřovaného k MČ Praha 12, a to jak se městská část postavila za zájmy 
svých občanů z důvodu ochrany proti významnému zvýšení hustoty dopravy, které vzniklo 
nezprovozněním sjezdu na komunikaci Dolní Břežany – Písnice, stavební úřad nevyhověl, protože se 
netýká tohoto územního řízení. 
 
d) Námitce „předpojatosti“ územního řízení dané stavbou mostu přes SOKP, tedy částí MUK, stavební 
úřad nevyhověl, protože tato stavba není předmětem tohoto územního řízení. Skutečnost, že 
přemostění existuje a posuzovaný záměr je respektuje, je v souladu s vedením trasy podle územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 
Při ústním jednání uplatnila připomínky veřejnost: 
Vladimír Vávra, Praha 4, K Petrově komoře 6, se připojil k námitkám uplatněným JUDr. Kužvartem, 
Stavební úřad ověřil, že umístěním záměru nemůže být přímo dotčeno vlastnické ani jiné věcné právo 
Vladimíra Vávry k pozemkům č. parc. 3833, 3834 a stavby čp. 1297 v k.ú. Modřany, jichž je 
spoluvlastníkem, a usnesením ze dne 4.2.2011 rozhodl, že Vladimír Vávra není účastníkem tohoto 
řízení. Jeho „námitky“ tudíž stavební úřad posoudil jako připomínky a odkazuje na odůvodnění 
námitek pod body ad 3) v části „Odůvodnění“ rozhodnutí. 
Připomínky shodné s námitkami podanými Společenstvím vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/26 
uplatnila též Dita Vávrová Žáková. Stavební úřad posoudil připomínky a odkazuje na odůvodnění pod 
body ad 3) a ad 5). 
 
Na žádost žadatele stanovil stavební úřad platnost tohoto územního rozhodnutí 3 roky ode dne nabytí 
právní moci, neboť umisťovaná stavba je složitou a projekčně náročnou stavbou umístěnou na velkém 
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množství pozemků, k nimž musí stavebník získat vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
opravňující ho k provedení stavby. 
 
Závěr: 
Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činnosti správních orgánů podle správního 
řádu, zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný 
pro vydání rozhodnutí, zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení a 
veřejnosti se s nimi seznámit a uplatnit námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky správního 
řádu a stavebního zákona. 
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby v souladu 
s ust. § 90 stavebního zákona s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů. 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 pro žadatele: 
Řešení předmětné stavby v dokumentaci pro stavební povolení musí splňovat požadavky stanovené 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
Projektová dokumentace dále 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. 
Stavba je na území s archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné organizaci bude umožněno provedení 
archeologického výzkumu. 

 
Poučení o odvolání 

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

 
 
 

Ing. Danuše Majorová, v.r. 
vedoucí odboru výstavby 

 
Za správnost vyhotovení: Ing. arch. Dana Bimková 
 
Příloha:  situace v měř. 1:2000 – 2 ks 
 
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 
razítko a podpis:  
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Doručuje se: 

I. Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona - do vlastních rukou: 
1) VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s., Podolské nábř. 1124/2, Praha 4, zastupující 

žadatele   + příloha 
2) Hl. m. Praha, zastoupené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2  +  příloha 

II. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou: 
3) Úřad MČ Praha 12 - úřední deska, Písková 830/25, 143 12  Praha 4  +  příloha 
4) zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 

III. Dotčené správní orgány - na dodejku: 
5) Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, IDDS: 48ia97h  +  příloha 
6) Magistrát hl. m. Prahy, odbor krizového řízení, IDDS: 48ia97h  +  příloha 
7) Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h  +  příloha 
8) Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h  +  příloha 
9) Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu, IDDS: 48ia97h  +  příloha 

10) Úřad MČ Praha 12, odbor životního prostředí, Písková 830/25, 143 12  Praha 4  +  příloha  
11) Úřad MČ Praha 12, odbor dopravy, Písková 830/25, 143 12  Praha 4  +  příloha 
12) Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300, Praha 2, IDDS: 5mjaatd  +  příloha 
13) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, IDDS: zpqai2i  +  příloha 
14) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, IDDS: jm9aa6j  +  příloha 

IV. Na vědomí: 
15) Magistrát hl. m. Prahy, odbor městského investora, IDDS: 48ia97h +  příloha 
16) Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12  Praha 4 +  příloha 
17) Technická správa komunikací a.s., Řásnovka 8, 110 15  Praha 1  +  příloha    
18) SŽDC s.o., Správa doprav. cesty Praha, Nádražní 3113, sev. nástupiště, 150 05 Praha 5 + příloha 
19) SŽDC s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278, 190 00  Praha 9  +  příloha 
20) Útvar rozvoje hl. m. Prahy, evid. UR, pí Faktorová, IDDS: c2zmahu  +  příloha 
21) ÚMČ Praha 12, VYST/OÚR – spis 
22) spisovna 
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