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ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 4. 12. 2017 podal stavebník hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,
(Č 0006 4581, prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s., se sídlem

Rásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČ 0344 7286, zastoupené firmou DIPO, spol. s r.o.,

IČ 6367 7075 se sídlem Legerova 14, 120 00 Praha 2 u odboru dopravních agend Magistrátu
hL m. Prahy žádost o vydání stavebmho povolení na stavbu:

„Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3 - Žižkov, akce č. 99933 7“
v rozsahu objektů SO 101 Komunikace a SO 501 Přípojky uličních vpustí
(dále jen „stavba“)

Stavba má být provedena na pozemcích č. parc. 424, 440, 885, 913/1, 914/3, 932, 1787/1, 1923,

1967, 2024, 2116, 2166/1, 2145, 2157/4, 2166/1, 2166/6, 2170/2, 2170/13, 2171, 4350/1, 4366,
4367, 4368, 4369/1, 4370, 4371, 4383, 4385 a 4398 v k.ú. Zižkov v Praze.
Předmět stavebního řízení:
Jedná se o změnu dokončené stavby — kompletní výměnu konstrukce vozovky i obou chodníků

v celém profilu ulice Koněvova (tj. místní komunikace 1. třídy). Rekonstrukce uličníhg prostoru
je navržena v rozsahu mczi křižovatkami s ulicemi Prokopova resp. Chlumova & Jana chivského
y celkové délce cca 1160m.

Sířkové uspořádání uličního prostoru zahrnuje v celé délce alespoň dva protisměrné jízdní pruhy
základní šířky 3,50m. Zastávky autobusů MHD jsou umístěny ve stávající pozici v samostatném

pruhu s nástupišti na chodníku, s prodloužením nástupních hran dle požadavků Dopravního
podniku hl.m.Prahy na délku 32m (vyjma zastávek „Tachovské náměstí a „Čemínova“ s délkou
26m). Budou tedy obnoveny stávající zastávky MHD „Tachovská nám.“ ve směru do centra,
„Černínova“ & „Ohrada“ v obou směrech a nově zřízena zastávka „Lukášova“ v obou směrech
nad touto ulicí. Dle prostorových možnosti jsou navrženy parkovací zálivy podél jízdních pruhů
v š. 2,25m. Přesahy stavebních úprav do odbočujících ulic končí zpravidla za nárožim.
V křižovatkách s ulicemi Ostromečská, Čemínova, Domažlická a Hajkova jsou chodníkové

plochy u nároží rozšířeny kvůli zkrácení přechodů ve směru Koněvovy. Prostor před křižovatkou
Ohrada je koordinován 5 akcí obnovy stávajícího SSZ 3.321. Přechody pro pěší přes Koněvovu

ulici, které jsou mimo signalizované křižovatky, budou vybaveny dělícími ostrůvky šířky 2,50m.
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum:
e-mail:

12 444, fax: 236 007 157
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Konstrukce vozovky hlavní komunikace včetně zastávek BUS je navržena pro třídu dopravního
zatížení 111. V jízdních pruzích je navržen asfaltový kryt se sníženou hlučností obrusné vrstvy a
v zastávkách konstrukce s obrusnou vrstvou se zvýšenou tuhostí. Tloušťka vozovek je 570mm.
V prostoru parkovacích pruhů je dle požadavku NPÚ navržena konstrukce vozovky s dlážděným

krytem. Konstrukce chodníků je navržena s povrchem z kamenné mozaikové dlažby &
chodníkové přejezdy (tj. vjezdy do dvorů) s krytem z drobné žulové dlažby.
V rámci stavby budou provedeny bezbariérové úpravy v místech všech přechodů pro pěší
& předepsané hmatové úpravy pro nevidomé.
Stávající přípojky uličních vpustí budou upraveny a obnoveny. Nové uliční vpusti a přípojky
budou Lunístěny v souladu s vydaným územním rozhodnutím. Tyto vpusti a připOJky budou
realizovány zejména z důvodu zajištění odvodnění před nově zřizovanými příčnými prahy nebo
vysazenými chodníkovými plochami v nároží křižovatek.

Rekonstrukce vyvolává i další přeložky stávajících inženýrských sítí, veřejného osvětlení, nové
přisvětlení přechodů, přemístění telefonních boxů, městského mobiliáře a reklamních zařízení,

které byly již dříve povoleny zejména územním rozhodnutím stavebního úřadu Prahy 3 pod
č.j. OV/1416/14/Pod dne 26.8.2014 případně jiným ro7hodnutím.
Pro dopravni opatření v Koněvově ulici během výstavby i pro defmitivní dopravní značení

budou na žádost stavebníka vydána samostatná rozhodnutí silničnůw správnmo úřadu při odboru
dopravních agend MHMP.

Magistrát hL m. Prahy, odbor dopravních agend jako speciální stavební úřad dle 840 odst.4
písm.a) ?ák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný
dle 515 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s š112 odst.1 stavebního zákona

zahájení stavebního řízení výše uvedeným dnem podání žádosti. Toto řízení bylo dne
28.12.2017 přerušeno usnesením č.j. MHMP 1990634/2017 s výzvou pro doplnění chybějících

dokladů a později byla lhůta dvakrát prodloužena. Tyto již byly Stavebníkem doplněny a řízení
tedy pokračuje.
Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu 5112 odst. 2 stavebního zákona od

místního šetření & ústního jednání.
V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s 536 odst. 3
zákona č.500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává tímto účastnňcům

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
D0 podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru dopravních agend MHMP,

Jungmannova 35/29, Praha 1, 1. patro, č. 156 (naproti č. 152) v návštěmí dny: pondělí 12 — 17 h
a středa 8 — 18 h nebo jindy po předchozí telefonické dohodě. Nechá-li se některý z účastníků

řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou phuou moc.
Účastníci řízení mohou své námitky, případně důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů od

doručení tohoto oznáme ní, jinak k nim ve smyslu 8112 odst. 2 nebude příhlédnuto. Ve stejné
lhůtě jako účastníci řízení mohou uplatnit svá stanoviska idotčené orgány.
Účastníci stavebního řízení mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu

provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno
jejích vhstnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám účastníků řízení, které byly
nebo moh1y být uplatněny při územním řízení, pořizování regulačního plánu nebo při vydání

územního opatření 0 stavební uzávěře nebo územního opatření 0 asanaci území, se nepřihlíží.

Ing. Jan He roude k

ředitel odboru dopravních agend
Za správnost vyhotovení: lng. P. Houška

2

Č.j. MHMP 11813312019

Rozdělovník:
La) Účastníkům řízení Qodle Š' 109 stavebního zákona (doručení ['ednotlivěl:
1)

DlPO, spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha 2 — k rukám lng. Dolečkové (zástupce
stavebníka)
2) Obec hl. m. Praha zastoupená EVM MHMP(v1astníkpozemků stavby)
3)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9(JDCT,svodná

komise)
4) Technologie hl. města Prahy,a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (veřejné osvětlem)
5) PREdistrlbuce, a.s.,Svomosti 3199/l9a, 150 00 Praha 5

6) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
7) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížs_ká 11, 110 00 Praha 1
8) Pražská vodohospodářská společnost a.s.,Zatecká 110/2, 110 00 Praha 1
9) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
10) T-Mobile Czech Republic a.s.,Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha4

11)
12)
13)
14)

ČD—Telematika a.s., PodTáborem 369/8a, 190 00 Praha 9
Dial Telecom, a.s.,Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/253, 186 00 Praha 8

[.bz Účastníkům řízení Qodle Š“ 109 stavebního zákona (doručení veřejnou vvhláškoug:
15) MHMP — úřední deska (doručení ostatním účastníkům řízení zveřejněním na úřední
desce po dobu 15 dnů)
Majitelé pozemků v sousedství stavby: parc. č. 419, 420/1, 421, 422, 423, 425, 427, 429,
431, 435, 437, 441/2, 443, 444, 447, 448, 450/1, 451, 452, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
463, 462/3, 464, 465/1, 465/2, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473/1, 474, 4372, 476, 477,
478, 480/1, 480/2, 481, 482, 483, 484, 485, 487/1, 489, 492, 493, 881, 882, 886, 891, 892,
895, 896, 899, 901, 904, 905, 907, 912, 914/1, 921/1, 921/3, 923, 924/8, 1922/1, 1922/2,
1924/1, 1924/2, 1929, 1930, 1933, 1934, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946,
1948, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 2025, 2029, 2030, 2032, 2034,
2035, 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2115, 2141, 2142, 2143, 2170/28 a 2170/30 v

katastrálním území Žižkov,
16) Úřad MČ Praha 3 - úřední deska (se žádostí o vyvěšení oznámení a o jeho zveřejnění

způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení &
sejmutí a o podání informace o vyvěšení (vyvěšení má informativní charakter, bez

právních účinků vyvěšení)
II) Dotčeným orgánům (doručení jednotlivěl:
17) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,SokoIská 62, 121 24 Praha 2
18) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

19) Policie ČR, KŘ Policie HMP, OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4
20)
21)
22)
23)
24)

ROPID, Rytířská 10, 110 Praha 1
MHMP/ODA-O4
MHMP/OPP
MHMP/BEZ
Uřad MČ Praha 3 (silniční správní úřad, orgán ochrany ŽP)

1111 Kogie na vědomí:
25) TSK hl. m. Prahy a.s.,Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 (odd. 2400)
26) ELTODO,a.s.,Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4(projektant SSZ 3.321)

[V! Originál:
27) spis

Digitálně

Ing_ Pavel podepsal lng.
v

Houska

Pavel Houška
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