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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 
Č.j.:         P22  89/2012 OV 03 V  Uhříněvsi dne:  5.1.2012 
Spis.zn.:  MC22 2507/2011 OV 03 
Vyřizuje: Ing. Janová 
Telefon:   271071893                                                        k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,  
                                                                                                  Nedvězí u Říčan 
 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

O ZN Á M E N Í   
O  ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Dne 13.12.2011 podal T-Systems Czech Republic, a.s., IČO: 61059382, Na Pankráci 
1685/19, 140 21 Praha 4, zastoupený Ing. Václavem Bláhou, Bořislavka 5, 160 00 Praha 6,   
návrh na vydání územního rozhodnutí na stavbu nazvanou: „Rozšíření optické sítě 
PRAGONET na území obcí Hájek, Královice a Nedvězí“ na pozemcích parc.č. 68/1, 69, 
127/1, 224/8 a 224/18 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, ul. Pod Jankovem a Pod Markétou,  parc.č. 
160/1, 168, 382/1, 172/3, 172/9, 159/3, 159/2, 137/1, 159/1, 160/6,160/5, a 136/1 v k.ú. 
Královice, ul. K Hájku, K Uhříněvsi a K Nedvězí,  a parc.č. 217, 297/3, 297/10, 297/11, 
209/4, 209/14, 124, 126, 121/1, 122, 5/1, 107/1, 126 a 152/2 v k.ú. Nedvězí u Říčan ul. 
K Nedvězí, Pánkova, Potocká, Slámova a Výmarova.               

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavba obsahuje:  
- 3 ks  ochranných  trubek HDPE  o profilu 40 mm  pro následné  zafouknutí optických kabelů 
  (a trubky HDPE pro uložení kabelů operátorů). Trasa bude o celkové délce cca 5580m. 
Trasa bude procházet třemi katastrálními územími, Hájkem u Uhříněvsi, Královicemi a 
Nedvězím u Říčan.  

Z napojovacího bodu v ul. Pod Jankovem, na hranicích katastrálních území Hájek u 
Uhříněvsi a Koloděje bude trasa vedena volným terénem ve východním odvodňovacím 
příkopu komunikace směrem k zastavěné části k.ú. Hájek. Cca 100m před křižovatkou ulic 
Pod Jankovem a Pod Markétou bude trasa vedena v chodníku až k místu protlaku ulice Pod 
Markétou. Za protlakem bude trasa pokračovat v jihozápadním chodníku ul. Pod Markétou 
směrem k autobusové točně. Za točnou přejde trasa do volného terénu, kterým bude vedena 
v délce cca 300m a poté přejde opět do chodníku. Chodníkem bude pokračovat k místu 
protlaku na jihovýchodní část komunikace. Odtud bude vedena v odvodňovacím příkopu 
k místu dalšího protlaku (cca 250m). Za protlakem bude trasa pokračovat ve volném terénu – 
v odvodňovacím příkopu komunikace ke křižovatce ulic Pod Markétou a K Hájku. Přes 
komunikaci K Hájku bude proveden protlak a trasa bude vedena po jihozápadní straně 
komunikace opět ve volném terénu odvodňovacího příkopu směrem ke Královicím. 
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Cca 200m před křižovatkou ul. K Hájku a K Uhříněvsi je v  trase optického kabelu 
můstek.  Zde budou HDPE trubky v ochranné rouře přichyceny k můstku a za můstkem pak 
budou pokračovat volným terénem ke křižovatce. 

Při křižovatce bude proveden protlak na opačnou stranu komunikace a současně i protlak 
pod komunikací K Uhříněvsi. Za protlaky se trasa rozdělí na dvě větve.   

První větev bude vedena v jižním chodníku ul. K Uhříněvsi směrem ke křižovatce ul. 
K Uhříněvsi a K Nedvězí. V ul. K Nedvězí povede v západní části komunikace v chodníku 
k Úřadu městské části Praha – Královice, kde bude ukončena.  

Druhá větev bude za protlakem vedena ve východním chodníku ul. K Hájku k dalšímu 
protlaku směrem na západní stranu komunikace. Za protlakem bude trasa vedena volným 
terénem (příkopem komunikace), ve  stejné straně komunikace – ul. K Hájku, až na konec 
MČ Praha – Královice, a dále v pokračování ul. K Hájku ulicí K Nedvězí až do městské části 
Praha - Nedvězí. Zde bude proveden protlak pod ul. Pánkova do chodníku na jižní stranu 
komunikace. Po cca 100m bude proveden překop ul. Málkova a trasa bude pokračovat 
v chodníku k místu zaústění do stávajícího kabelového kanálu (kabelovod KK 275). 
Kabelovým kanálem bude trasa vedena k místu zaústění do Úřadu městské části Praha – 
Nedvězí.  (V případě, že by byla trasa místního úřadu plná, je navržena kopaná trasa od 
komory stávajícího kabelovodu v Hájové ulici, částečně v chodníku /ve stávající kynetě/ a 
částečně ve volném terénu k místu zaústění do Úřadu městské části Praha – Nedvězí).  

Další větev je navržena od komory stávajícího kabelovodu (KK 212) v Potocké ulici 
k místu zaústění do objektu Městské policie. Trasa bude vedena podél odvodňovacího příkopu 
přes vjezd do garáže k místu zaústění do objektu. 

K připojení základní školy je navrženo několik vstupů do objektu, které budou při 
zpracování prováděcí dokumentace upřesněny a podle toho bude proveden výkop. Opět návrh 
tras vychází ze stávajících komor na kabelovodu (KK 163, KK 162, KK 202) a vždy by se 
jednalo pouze o dokop od uvedených kabelovodů k objektu, kde by byla trasa ukončena. 

Ochranné HDPE trubky 40mm pro následné zafouknutí optických kabelů budou uloženy 
do kabelové rýhy v loži z písku nebo přesáté zeminy. V celém vedení trasy bude položena 
výstražná fólie. Minimální krytí v rostlém terénu bude 60cm a v chodníku 50cm. 

Křížení komunikací budou provedeny protlaky nebo překopy v min. hloubce 1,2m pod 
niveletou vozovky. Trubky HDPE budou uloženy v PE chráničkách, s min. přesahem 1m za 
silniční obrubou. Po zatažení kabelů do chráničky bude tato utěsněna montážní PU pěnou 
KNAUF. 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon) a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a současně k projednání 
návrhu nařizuje veřejné ústní jednání na den   

 
1 3 . 2 . 2 0 1 2  v  9 , 0 0  h o d .   

 
Jednání se uskuteční na odboru výstavby ÚMČ Praha 22, Nové nám. 1250, Praha – 

Uhříněves, č. dveří 228, 2. patro, referent Ing. Janová. 

Nejpozději k ústnímu jednání žadatel doloží: 
- stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 
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- SVM MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
- upřesnění trasy napojení ÚMČ Praha – Nedvězí a základní školy v Praze – Nedvězí 
- termíny zahájení a ukončení výstavby 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 
musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.  
Účastníci  řízení  mohou  nahlížet  do  podkladů rozhodnutí v úřední dny pondělí a středa, 
8,00 - 12,00 hod, a 13,00 – 17,00 hod., po předchozí telefonické domluvě i mimo stanovenou 
dobu a při ústním jednání. 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, 
vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, tj. v tomto případě na veřejně 
přístupném místě v Praze – Hájku v ul. Pod Markétou, v Praze - Královicích v ul. 
K Hájku a v Praze – Nedvězí v ul. Pánkova, a to do doby veřejného ústního jednání (§ 
87 odst. 2 stavebního zákona). Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad 
nařídí opakované veřejné ústní jednání. Náležitosti a obsah informace upravuje § 8 vyhl. č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření. 

Poučení: 
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést 

ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů 
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

 
 
 
 

       Ing. Lenka V o p r a v i l o v á 
 otisk úředního razítka                                        vedoucí odboru výstavby 
 
 
 
 
 

Vedené správní řízení podléhá poplatku dle zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů. Platbu ve výši 1000,- Kč proveďte převodem na účet Úřadu 
městské části Praha 22, č.ú. 19-2000754389/0800, vedeného u České spořitelny v Praze 10, 
variabilní symbol 3040101186, konstantní symbol 3618.   
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  Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona) veřejnou 
vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů.  

 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne .......................     Sejmuto dne ........................ 
 
 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení o sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží na doručenku: 
- MČ Praha 22,  Nové náměstí 1250,  Praha – Uhříněves,  104 00, k vyvěšení  na úřední desce 
   v  k.ú. Uhříněves  a  k.ú. Hájek u Uhříněvsi po dobu 15 dnů – doklad o  zveřejnění  předejte  
   neprodleně zdejšímu odboru výstavby 
- MČ  Praha – Královice,  K  Nedvězí 66,  Praha – Královice,  104 00,  k  vyvěšení  na  úřední  
   desce v k.ú. Královice  po dobu 15 dnů –  doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu  
   odboru výstavby 
- MČ Praha – Nedvězí, Únorová 15/3, Praha – Nedvězí, 103 00,  k vyvěšení  na  úřední  desce 
   v k.ú. Nedvězí u Říčan po dobu 15 dnů – doklad  o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu  
   odboru výstavby 

Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona): 
(doporučeně) 
- Ing. Václav Bláha, Bořislavka 5, 160 00 Praha 6                                                               (DS) 
- Hl. m. Praha, zast. ÚR HMP, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2                                (DS)  

Dále obdrží: (doporučeně)                                                                                                                                 
- Hygienická  stanice  hl.m. Prahy, pobočka východ, Rybalkova 293/39, 101 00 Praha 10, č.j.:  
  HSHMP 21810/2011, zn.: S-HSHMP/21810/2011/5879                                                   (DS) 
- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy,  Sokolská 62, 121 24, Praha 2, zn.: HSAA-6488-1176 
  /ODZS-2011                                                                                                                        (DS) 
- Policie  ČR,  Krajské   ředitelství   policie   hl.m.   Prahy,  odbor   služby   dopravní   policie, 
  Kongresová 2,  140 21 Praha 4,  č.j. KRPA- 30945-1/ČJ-2011-0000DŽ                           (DS) 
- DOP MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, čj.: MHMP-469556/2011/DOP-O4/Sv,   
                                                                                                                                               (DS)   
- OOP  MHMP,  Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, SZn.: S-MHMP-0408857/2011/1/OOP 
  /Vl                                                                                                                                        (DS) 
- OPP MHMP, Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1, čj.: S-MHMP 403 069/2011/Rad       (DS)   
- OMI MHMP, Vyšehradská 25, 128 00 Praha 2, čj.: OMI/2096/801/11                             (DS) 
- OUP MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, čj.. S-MHMP/402945/2011/OUP    (DS)   
- SVM MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1                                                              (DS)                                                      
- OD ÚMČ Praha 22, zde, zn.: P22 2707/2011 OD 02 
- OSM ÚMČ Praha 22, zde, zn.: P22 6642/2011 OSM 04 
                                                                     
- OŽP ÚMČ Praha 22, zde, zn.: P22 2813/2011 OŽP 01 
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- TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, zn.: TSK/17459/11/2200/Me 
- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9                           (DS)    
- Vojenská  ubytovací  a  stavební  správa  PRAHA,  Hradební  772/12,  110 15  Praha  1,  čj.:  
   6647/49815-ÚP/2011-7103/44   
- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5, zn.: 31789/2011-263                           (DS) 
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1, zn.: 2599/11/2/02,   
                                                                                                                                               (DS) 
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10                               (DS) 
- Pražská   plynárenská   DISTRIBUCE,   a.s.,   U   Plynárny   500,   145  08   Praha   4,   zn.:  
  547/Št/ORDS/11                                                                                                                  (DS) 
- PREdistribuce, a.s., Na Hroudě 1492/4, 150 05 Praha 10, zn.: S 21300/300001968         (DS) 
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,  140 22 Praha 4, č.j.: 87721/11 (DS) 
- SITEL, spol. s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10                                                                                                                                                                     
- ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 14/1010, 140 00 Praha 4,                               (DS) 
 
Co: 
- T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4,                            (DS) 
- IK ÚMČ Praha 22, zde 
- evidence 
- spis 
- referent 
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