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Č.j.          
        Vyřizuje / linka
               Datum
MHMP  674086/2009/DOP-O1/Ab
        Ing. I. Abbasová/ 4238
               12. 11. 2009


	
R o z h o d n u t í

Dne 19. 08. 2009 podal stavebník hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl.m.Prahy, se sídlem Praha 1, Řásnovka 770/8, PSČ 110 15,  IČ  63834197, zastoupený na základě plné moci společností Inženýring dopravních staveb, a.s., se sídlem 
Praha 2, Nové Město, Na Moráni 3/360, PSČ 128 00, IČ 297 23 673, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10“. 

Magistrát hl.m.Prahy, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení 
§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a  podle § 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním  plánování  a  stavebním  řádu (stavební zákon)  ve  znění  pozdějších předpisů, s vyhrazením pravomoci dle 
§ 17 stavebního zákona, projednal dle ust. § 112 stavebního zákona  žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání   v y d á v á  dle ust.§ 115 odst. 1 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu toto   

s t a v e b n í    p o v o l e n í 

na stavbu:

„Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10“

v rozsahu těchto stavebních objektů:

SO 106  Přeložka chodníku pod mostem SO 241 
na pozemku č. parc. 4289/28 k.ú. Strašnice v Praze 10 a na pozemcích č.parc. 1753 a 1721/1 k.ú. Hostivař v Praze 15,

SO 111  Rekonstrukce stávající Šterboholské radiály
na pozemcích č.parc. 4307/59, 4307/3,  4307/60, 4307/63, 4307/6, 4307/49, 4302/91, 4292/139, 4292/135, 4302/97 (původně č.parc.4302/1), 4302/94 (původně č.parc. 4302/1), 4289/11, 4289/12, 4123/3, 4119/3, 4117, 4114, 4115, 4112, 4113, 4110/11, 4111/2 a 4079/1 k.ú. Strašnice v Praze 10 a na pozemcích č.parc. 1719/3, 1718, 1717/2, 1716/2, 1713/2, 1713/5 (původně č.parc. 1713/1), 2622/4, 2630/3, 2631/9, 2631/3, 2632/4, 2781/2, 2781/1, 2632/1 a 2635/1 k.ú. Hostivař v Praze 15, 


SO 241  Most na jižní větvi přes trať ČD
na pozemcích č.parc. 4302/96 (původně č.parc. 4302/1), 4302/95 (původně 4302/1), 4307/7, 4292/140, 4292/139, 4292/135, 4499/6, 4291 a 4289/28 k. ú.Strašnice v Praze 10 a na pozemcích č.parc. 1753, 1721/1 a 1720/1 k.ú. Hostivař v Praze 10,

SO 249.2 Most pro vodovod
na pozemcích č.parc. 2635,/24, 2781/1, 2632/4, 2631/3, 2631/9, 2781/3, 2631/10 a 2630/3 k.ú.Hostivař v Praze 15.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
	Stavba bude dokončena do 31. 12. 2011.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Před započetím provádění stavby budou stanoviska správců poduličních zařízení, jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací aktualizována.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 
	Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnost oznámí stavebník neprodleně stavebnímu úřadu. Současně předloží příslušné oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Požadavky uplatněné v závazných stanoviscích dotčených orgánů, ve vyjádření vlastníků technické infrastruktury a orgánů a organizací, jejichž vyjádření byla třeba pro posouzení navrhované stavby stavebník zabezpečí takto:
	Budou splněny podmínky silničního správního úřadu DOP MHMP ze dne 30. 04. 2008 pod č.j.: MHMP-247384/2008/DOP-O4/Vo:

	Podmínky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá příslušný silniční správní úřad.

Při realizaci bude zachován přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.
Minimálně 4 týdny před zprovozněním požádá stavebník o stanovení užití dopravního značení příslušný silniční správní úřad.
V případě omezení provozu na komunikaci Jižní spojka stavebník požádá, min. 4 týdny před zahájením stavebních prací odbor dopravy MHMP o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace.
Práce v okolí a přechod ul. Jižní spojky budou provedeny bez omezení dopravy.
	Bude splněna podmínka drážního správního úřadu DOP MHMP ze dne 02. 10. 2008 pod č.j.: MHMP-580088/2008/DOP/O0/No:

	Stavbou nebudou poškozeny stávající objekty a inženýrské sítě ve správě JDCM.

	Budou splněny podmínky místně příslušného silničního správního úřadu odboru dopravy ÚMČ Praha 10 ze dne 16. 05. 2008 pod č.j.: P10-053701/2008:

	Před realizací bude zhotovitel s předstihem konzultovat návrh dopravně inženýrských opatření a požádá příslušný silniční správní úřad o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí.

Následná úprava povrchu dotčených komunikací bude realizována dle požadavků TSK hl.m.Prahy
Po celou dobu stavby bude umožněna dopravní obsluha a zajištěn přístup ke všem objektům dopravně napojeným na stavbu dotčené komunikace Jižní spojka, Rabakovská, Mokřanská, Do vršku a Přetlucká.
	Budou splněny podmínky místně příslušného silničního správního úřadu odboru dopravy ÚMČ Praha 15 ze dne 28. 05. 2008 pod č.j.:18177/08/OD/Hka:

	V případě zásahu do místní komunikace II. – IV. třídy a účelové komunikace stavebník s předstihem min. 1 měsíce požádá o povolení omezení obecného užívání a zvláštního užívání komunikace.

Na užívání komunikací v trase staveništní dopravy stavebník uzavře smlouvu s TSK hl.m.Prahy.
Před zahájením stavebních prací stavebník požádá o povolení vjezdu a výjezdu pro staveništní dopravu na ul. Rabakovskou s uvedením trasy staveništní dopravy. 
	Budou splněny podmínky orgánu ochrany životního prostředí odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 02. 06. 2008 pod S-Zn-247383/2008/1/OOP/VI:

	Při bouracích a zemních pracích a po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu.

Při manipulaci s výkopkem a jinými sypkými materiály a při nakládání bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu.
Mezideponie výkopku a jiného prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal.
Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště musí být zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou ze staveniště, neprodleně musí být provedeno jejich očištění.
Při odvozu výkopku bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilu.
	Budou splněny podmínky místně příslušného orgánu ochrany složek životního prostředí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15 ze dne 19. 05. 2008 pod zn.: 18406/08/OZP/VVa:

	Odpady z realizace stavby budou zařazeny podle druhů kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem.

Při realizaci stavby bude zabráněno únikům a úkapům ropných látek z pracovní techniky a kontaminaci podzemních vod.
	Budou splněny podmínky uplatněné ve stanovisku HS hl.m.Prahy ze dne 16. 06. 2008 pod č.j.: ÚPL/600/3009/6248/08:

	Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq 65 dB v době od 7,00 – 21,00 hod, LAeq 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq 45 dB v době od 22,00 – 6,00 hod. ve venkovním chráněné prostoru.

Práce, u kterých nelze dodržet hygienické limity akustického tlaku pro stavební činnost, musí být použito navržených opatření v hlukové studii, k ochraně přilehlé chráněné zástavby.
Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen protokol o měření akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru staveb, kterým musí být prokázáno, že po dokončení stavby jsou dodrženy stanovené hygienické limity akustického tlaku.
V případě nedodržení hygienických limitů akustického tlaku musí být navržena a do kolaudace zrealizována další protihluková opatření.
	Budou splněny podmínky uplatněné v souhrnném stanovisku ČD,a.s. a SŽDC, s.o. ze dne 17. 07. 2008 pod zn.: 11299/08-SDC PHA/2964 – 719/Če:

	Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty v majetku SŽDC s.o. a ČD a.s.
Veškeré kabelové rozvody v souběhu a křížení s dráhou musí být v souladu s normou TNŽ 34 2609.
Veškeré souběžné vedení kabelů s dráhou bude umístěno min. 2,35 m od osy koleje, mimo odvodňovací příkopy a mimo svahy drážního zemního tělesa.
Při realizaci stavby nesmí být změněna předepsaná výška trakčního vedení nad temenem kolejnice a musí být zachována předepsaná vzdálenost mostu od trakčního vedení. Z důvodu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím živých částí TV je nutno na most osadit ochranná síta. 
Pro práci v blízkosti TV je nutno dojednat výluky a odpojení TV. TV nesmí být v žádném případě pracemi poškozeno. Organizace provádějící stavební práce související s touto stavbou musí dodržet ustanovení příslušných vyhlášek. Veškeré práce budou prováděny pod dozorem.
Informace o zahájení stavebních prací poskytne stavebník v dostatečném předstihu příslušné JPO hasičské záchranné služby Praha, Chodovská 1430/3a, Praha 4 – Michle.
Na trase kabelů nesmí být při stavbě ani při dalším užívání pozemku umístěny skládky materiálu, zřizovány stavby (ani nouzové) a zpevněné plochy. Po trase kabelů nesmí při stavbě ani při dalším užívání pojíždět vozidla a stavební mechanismy a nesmí být nad trasou odstavovány.
 Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy stavebník písemně oznámí Správě dopravní cesty (SDC) 14 dnů předem. 
Technologický postup a odborný dozor při provádění prací na pozemcích SŽDC s.o. a v prostoru (blízkosti) železničního tělesa je nutno projednat, před zahájením prací v tomto prostoru se Správou tratí východ SDC Praha, SSZT a SEE.
Stavebník musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce Správy dopravní cesty Praha týkající se bezpečnosti železniční dopravy a žel. Zařízení a pokyny správců kabelů a zařízení, vyplývající ze stanoviska, z projednání technologického postupu stavby  či ze zajištění při vytýčení polohy sítí a dalších tech. zařízení na místě. 
V dostatečném předstihu před zahájením stavby stavebník předloží k vyjádření realizační projektovou dokumentaci stavby, kde budou zapracovány veškeré požadavky a připomínky vyplývající ze souhrnného stanoviska SŽDC s.o. a ČD, a.s.
Pro zajištění bezpečnosti železničního provozu budou práce na železničních tratích prováděny ve vlakových přestávkách, či v rámci výluky žel. dopravy. K tomu je třeba zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu a na konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu s ČD, a.s., Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy a Odbor provozní SDC Praha a to min. 120 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky.
Jámy protlaků a výkopové práce musí být umístěny a prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita drážního tělesa nebo ohrožena funkce příkopu u jeho paty, nedošlo k sesutí zářezu nebo traťového tělesa. Dojde-li k narušení stability, je zhotovitel stavby povinen zastavit zemní práce a havárii ihned oznámit Správě dopravní cesty. Po dokončení prací musí být zához v jámě zhutněn po předepsaných vrstvách a terén upraven do původního stavu. Vytěžený materiál z výkopu nesmí být ukládán do zářezového tělesa ani do odvodňovacích příkopů. V případě výskytu spodní, příp. srážkové vody ve výkopech v blízkosti tělesa dráhy musí být odčerpávání prováděno tak, aby nedošlo k sedání tělesa dráhy. Vyčerpaná voda nesmí být odváděna na drážní pozemek nebo do drážních odvodňovacích zařízení.
V rámci ukončení prací je třeba v plném rozsahu obnovit krytí kabelů, vč. Uložení výstražné folie. Před zaházením obnažených kabelů je nutno přizvat příslušné zástupce správce sítí, tj. Správy dopravní cesta Praha, ČD-Telematiky, a.s. a SŽDC s.o. TÚDC ke kontrole celistvosti kabelů a způsobu jejich uložení. Teprve po této kontrole lze provést definitivní úpravu terénu nad kabely.
V prostoru ČD, a.s. veřejně nepřístupném se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kriteria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná školení ČD. Z těchto důvodů si musí zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením prací prvotně zajistit pro všechny v úvahu přicházející osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby v tomto prostoru pohybovat prohlídku oprávněným lékařem a vydání potvrzení o způsobilosti pro vstup a práci v kolejišti a základní školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pro pohyb a práci  v kolejišti a vydání potvrzení o školení. Po zajištění těchto dokladů je nutno požádat SŽDC s.o., GŘ o vydání povolení vstupu do výše uvedeného prostoru a to pro všechny v úvahu přicházející osoby. K žádosti bude připojena kopie souhrnného stanoviska SŽDC s.o..
Po dokončení prací bude proveden kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvezen veškerý zbytkový materiál.
Po dokončení stavby v ochranném pásmu dráhy a obvodu dráhy požádá stavebník v přiměřeném předstihu před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby Správu dopravní cesty Praha, ČD – Telematiku, a.s. a SŽDC s.o. TÚDC o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění podmínek.
	Budou splněny podmínky Drážního úřadu, Sekce stavební-Oblast Praha ze dne 
11. 08. 2008 pod zn.: 10-0255/08-2147-DÚ/Kr:

	Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem.

Případné změny dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
Všechny kovové části stavby je nutno chránit dle příslušných norem a předpisů proti korozivním účinkům bludných proudů z elektrizované železniční trati.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Železniční provoz nesmí být bez předchozího projednání přerušen ani jinak narušen.
Před kolaudací stavby požádá stavebník Drážní úřad v Praze o souhlas k provozování stavby v obvodu a v ochranném pásmu dráhy, jak stanovuje § 7 odst. 3 zákona o dráhách s písemným stanoviskem provozovatele dráhy nebo autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, že stavba je provedena v souladu se souhlasem Drážního úřadu.
	Případné omezení průjezdnosti v důsledku stavebních prací bude oznámeno 14 dní předem operačnímu středisku HZS hl.m.Prahy, 121 24 Praha 2, Sokolská 62, tel 950 850 011.

V průběhu stavby je třeba dbát na zajištění průchodnosti pěších tras s ohledem na požadavky tělesně a zrakově postižených, tj. řádně označit překážky vč. osvětlení v době snížené viditelnosti, přechody přes překopy  budou opatřeny zábradlím s min. výškou 1,1 m, spádové poměry max. 1: 8 při délce do 3,0 m, šířka průjezdu pro invalidní vozík min. 0,9 m (krátký přejezd). 
V průběhu veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno  v dostatečném předstihu, nejméně 21 dní před zahájením výkopových prací a stavební činnosti projednat s prováděcí organizací.
Stavebník s dostatečným předstihem před zahájením prací písemně oznámí zahájení prací DP - jednotce Dopravní cesta Metro, odbor 240200. 
Stavebník je povinen dle stanoviska Svodné komise DP hl. m.Prahy,a.s. ze dne 06. 05. 2008 pod zn.: 100130/17/P585/964 zachovat provoz MHD v ul. Rabakovská. Pro provoz autobusu budou jízdní pruhy o šíři min. 3,25 m. Na zásah do vozovky bude včas požádán DOP MHMP o vydání DIR, které stavebník obratem, nejméně 14 dnů před zahájením prací předá, vč. schváleného dopravního značení na DP, a.s. – úsek (Centrální dispečink), Praha 2.
Při provádění stavebních, zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemních inženýrských sítí. Zejména práce prováděné v jejich blízkosti budou prováděny ručně, trasa a hloubka bude předem ověřena sondou za účasti správce příslušné sítě, odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození a před jejich opětovným zakrytí bude provedena kontrola za účasti správce příslušné sítě.
Před započetím stavebních prací stavebník předloží stavebnímu úřadu DOP MHMP rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydané odborem životního prostředí ÚMČ Praha 15.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží:
	Doklady o odstranění odpadů ze stavební činnosti předložené současně s dokladem o oprávnění osoby k jejich převzetí.

Doklad o provedeném archeologickém výzkumu   
Doklad o předání geodetické dokumentace stavby na ÚRM hl.m.Prahy, Oddělení IMIP, pracoviště Vyšehradská 57, Praha 2
Souhlas  ČD,a.s. Správy dopravní cesty Praha a ČD – Telematiky,a.s. s uvedením stavby do provozu

Účastníkem řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle  ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl.m.Prahy, se sídlem Praha 1, Řásnovka 770/8, PSČ 110 15, IČ 63834197.
Odbor dopravy Magistrátu hl.m.Prahy současně podle ust. § 85, odst. 2, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vylučuje odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o povolení stavby.


Odůvodnění

Dne 19. 08. 2009 požádal stavebník hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m.Prahy, se sídlem Praha 1, Řásnovka 770/8, PSČ 110 15, IČ 63834197, 
zastoupený na základě plné moci společností  Inženýring dopravních staveb, a.s., se sídlem 
Praha 2, Nové Město, Na Moráni 3/360, PSČ 128 00, IČ 297 23 673, o vydání stavebního povolení na shora uvedenou změnu stavby. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Předmětem shora označené stavby je návrh návrh stavebních úprav stávající komunikace 
Štěrboholská radiála, jejího zúženého úseku v místě přemostění železniční trati Malešice – Hostivař (za lanovým mostem ve směru z centra)  výstavbou nového jízdního pásu. Po dokončení stavby bude doprava ve směru z centra vedena po novém pásu, pro směr do centra bude sloužit stávající úsek Štěrboholské radiály, který bude upraven. 
Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy takto:
SO 106 – Chodník nahrazuje část stávajícího chodníku podél trati ČD přerušenou stavbou opěry mostu SO 243. Na trase jsou použity směrové oblouky o poloměrech R=11m a R=8m. Přístup pro pěší na druhou stranu trati bude náhradou za zrušenou stávající lávku zajištěn chodníkem odbočujícím v km 0,070 na rampu k mostu SO 241. Celková délka úpravy je 80, 27 m. Chodník má šířku 3,0 m, po obou stranách jsou záhonové obrubníky a nezpevněná krajnice š. 0,25 m. Příčný sklon je 2,0 %. Odvodnění komunikace je zajištěno do okolního  terénu. Před napojením na mostní rampu bude v údolnici vedle chodníku zřízena vsakovací jáma o rozměrech 1,6 x 0,8 m hluboká 0,5 m. Bude vyložená separační geotextilií a vysypaná propustným štěrkopískovým materiálem.
SO 111 – Po dokončení 1. fáze stavby bude doprava na stávající Jižní spojce převedena v obou směrech na nově vybudované větve 4 a 5 a ve 2. fázi stavby bude provedena rekonstrukce stávající Jižní spojky v úseku km 4,440-5,520. V rámci objektu bude provedena rekonstrukce a částěčně směrová i výšková úprava vozovky, obrubníků a svodidel. V úseku km4,440-4,671 (tj. most přes Rabakovskou ulici) bude provedena pouze obnova krytu vozovky. V úseku km 4,743-4,830 ( za mostem přes Rabakovskou ulici) se provede odstranění stávajících asfaltových vrstev až na podklad z SC s případnou lokální sanací podkladu a budou položeny nové vrstva. V úseku km 4,830-5,038 ( tj. před most přes trať ČD) bude provedena pouze obnova krytu vozovky. V úseku km 5,142-5,520 (za mostem přes trať ČD) je navrženo vyrovnání nivelety a příčných sklonů. Stávající asfaltové vrstvy se odfrézují až na povrch z SC a nové vrstvy budou položeny do nové vyrovnané nivelety. V úseku km 5,240-5,360 bude úprava zpevnění napojena na nově zřízenou větev 4, čímž vznikne přejezd středního dělícího pásu v délce 120 m. V úseku km 5,144-5,220 bude stávající vozovka rozšířena vpravo vložením oblouku o poloměru 400 m do vnitřní hrany zpevnění. V km 5,220-5,240 bude stávající vozovka vlevo ubourána a bude fyzicky oddělena od nové větve. Rekonstrukce vozovky je v celém úseku uvažována v celé šířce komunikace.
SO 241 – Most řeší převedení jižních větví Štěrboholské radiály přes místní komunikaci, tratě ČD a chodník pro pěší. Opěry mostu jsou založeny hlubinně  na velkoprůměrových pilotách o průměru 1 200 mm. Společné opěry OP1 a OP4 jsou založeny na dvou řadách pilot vždy po 11 kusech. Dvojpilíře mostu pravého mostu jsou založeny na 10 kusech pilot, pilíře levého mostu na 6 kusech pilot. Konstrukce mostu byla zvolena spřažená, jejíž ocelovou část je možno nad provozovanou tratí vysunout s minimem požadavků na výluky provozu. Přemostění je navrženo ze dvou samostatných zakřivených konstrukcí z ocelových nosníků spřažených betonovou deskou. Každá z konstrukcí má 3 pole. Na krajní pravý ocelový nosník bude zavěšena konstrukce chodníku pro pěší. Mezi chodníkem a nosníkem bude prostor pro případné převedení sítí na mostě a podélného odvodňovacího svodu. Na mostě jsou na opěrách i pilířích navržena elastomerová ložiska. Každý z mostů je navržen jako jeden samostatný dilatační celek a na opěrách bude opatřen povrchovým dilatačním závěrem. Na levé římse levého mostu bude osazeno zábradlí a zábradelní svodidlo, díle následuje krajnice vč. vodícího proužku š. 1,0 m. na mostě jsou 2 jízdní pruhy šířky 3,5 m, které jsou lemovány vodícími proužky š. 0,25 m a rozděleny dělící čárou š. 0,12 m. Na pravé straně mostu se nachází odvodňovací proužek š. 1,0 m a římsa se zábradelním svodidlem. Na levé římse pravého mostu bude osazeno zábradelní svodidlo, dále bude následovat krajnice š. 1,0 m vč. vodícího proužku. Na mostě jsou umístěny 4 jízdní pruhy šířky 3,5 m, které jsou lemovány vodícím proužkem š. 0,25 m a vzájemně odděleny dělící čárou š. 0,12 m. Na pravé straně mostu je odvodňovací proužek š. 1,0 m vč. vodícího proužku, ŽB římsa šířky 1,8 m, na které je osazeno zábradelní svodidlo a PHS. Pravá strana mostu také obsahuje lávku pro pěší, která je osazena na krajném nosníku v úrovni spodní pásnice plnostěnného nosníku.
SO 249.2 – Most řeší převedení vodovodu přes stávající větev Štěrboholské radiály z důvodu  nového šířkového uspořádání radiály. Konstrukce bude složena ze tří ocelových zavětřených podpěr, z nichž dvě budou kyvné. Nosnou konstrukci bude tvořit ocelová roura DN 1200, která bude k jednotlivým podpěrám přichycena pevně pomocí ocelových plechů. Konstrukce bude založena plošně na betonových patkách v kterých bude zabetonován ocelový kotevní koš.

Účastníci stavebního řízení jsou podle § 109 odst. 1 stavebního zákona stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle výše citovaného ustanovení stavebního zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tak, že za účastníky tohoto řízení považuje:
	ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení stavebník hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl.m.Prahy, se sídlem Praha 1, 
Řásnovka 770/8, PSČ 110 15, IČ 63834197, neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění  uskutečnit stavbu 

dalšími účastníky řízení, ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu, jsou osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni ke stavbou dotčeným pozemkům a stavbám na nich, vč. osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením dotčena. Známými účastníky řízení jsou:
	obec hlavní město Praha, zastoupená odborem správy majetku Magistrátu hl.m.Prahy, 
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9, 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2
MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 
Dana Weinlichová, Suchý vršek 2101/45, Praha 5
Milena Vojtěchovská, Masarykova 725, Roztoky u Prahy
Hana Vojtěchovská, Cíglerova 1084/20, Praha 9
Jiří Vojtěchovský, Cíglerova 1084/20, Praha 9
Jan Kubeš, Staré nám. 5/2, Praha 6
RNDr. Jaroslav Kubeš, Práčská 1881/14, Praha 10
Ing. Karel Kubíček, Na Hrázce 1140/22, Nový Hradec Králové, Hradec Králové
PhMr. Ivan Mašek, Krokova 957, Roudnice nad Labem
PhMr. Zdenka Mašková, Alej 17. listopadu 1754, Roudnice nad Labem
Jaroslava Rodovská, Starý Bydžov 56, Starý Bydžov
Bohuslav Rodovský, Starý Bydžov 62, Starý Bydžov
Jindřich Rodovský, Starý Bydžov 56, Starý Bydžov
Ilona Suchánková, Klamoš 124, Chlumec nad Cidlinou
Karel Šebek, Lidická 808/110 Plzeň – Bolevec
Ing. Rostislav Šebek, Mrtnická 237, Kaznějov
Čestmír Vavrouš, Na Třeběšíně 1016/23, Praha 10 
Janina Černá, Štefánikova 320, Hradec Králové
Josef Malínský, U Zvonice 49/12, Proskovice, Ostrava
Ing. Václav Malínský, Sídlištní 275/11, Proskovice, Ostrava
Antonín Švehla, K horkám 45/52, Praha 15
Anna Švehlová, Vladislavova 46/3, Praha 1
ZO ČZS „NA SKALCE“, Přetlucká 130, Praha 10
outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, Praha 1
News Outdoor Czech republic s.r.o., K červenému dvoru 25a, Praha 3
BigBoard Praha, a.s., Donská 9/275, Praha 10
euroAWK s.r.o., Maltézské náměstí 7, Praha 1
Jaroslav Černý, Kralická 1019/5, Praha 10
Vladislav Šponar, Palackého 764, Žichlínské Předměstí, Lanškroun
Jan Pokorný, Janouchova 660/13, Praha 11
Libuše Pokorná, Janouchova 660/13, Praha 11
Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7
OMV Česká republika, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4
SITEL, spol. s r.o., Nad Elwektrárnou 411, Praha 10
MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, s.r.o., Rybná 1066/15, Praha 1
ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, Praha 2
T-Systems Czech republic, a.s., Na Pankráci 1685/19, Praha 4
PREdistribuce,a.s.,  Na Hroudě 4, Praha 10
ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4
Telefónica O2 Czech republic, a.s., Olšanská 6/2681,Praha 3
Pražská plynárenská Distribuce, a.s, U Plynárny 500/44, Praha 4
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 2, Praha 1
Pražské vodovody a kanalizace, a.s, Ke Kablu 971, Praha 10
UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4
GTS NOVERA, a.s., Přemyslovská 2845/43, Praha 3
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, Praha 8
NETPROSYS, s.r.o., Hviezdoslavova 57, Brno
RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, Praha 10
ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3

Podle  zákona  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mohou být účastníky řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny, ovšem za předpokladu, že je vedeno správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že ve stavebním řízení již žádné zájmy ochrany přírody a krajiny dotčeny být nemohou;  veškeré možné zásahy, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, byly posouzeny, povoleny a ochráněny v předchozích řízeních. K předmětnému záměru se kladně vyjádřily orgány ochrany přírody a krajiny, a to odbor ochrany prostředí MHMP a odbor životního prostředí ÚMČ Praha 10.
V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se ochranou přírody a krajiny podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče  státu  a  fyzických  i  právnických osob o volně žijící živočichy, planě  rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. Na pozemcích dotčených předmětnou stavbou se nenachází významné krajinné prvky, památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů, pozemek není dotčen odlesněním či zalesněním, není dotčen změnou krajinného rázu, ani není součástí zvláště chráněného území. Tyto skutečnosti vyplývají také ze závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny – odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 02.06.2008 (č.j. S-MHMP-247383/2008/1/OOP/VI), ve kterém je uvedeno, že není předepsán jiný postup podle ustanovení § 4 odst. 2 a 3 (významné krajinné prvky a odlesňování či zalesňování pozemků), § 12 odst. 2 (změna krajinného rázu), § 37 odst. 1 a 2 (zvláště chráněná území), § 43 (výjimky za zákazu ve zvláště chráněných územích), § 44 (zvláště chráněná území), § 56 (výjimky  ze zákazů  u  památných  stromů  a  zvláště  chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů) a § 57 (souhlas  k  některým  činnostem  týkajícím  se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů) zákona o ochraně přírody a krajiny. Z výše uvedeného vyplývá, že povolovanou stavbou nejsou dotčeny zájmy týkající se významných krajinných prvků, volně žijících živočichů, krajinného rázu, pozemků plnících funkci lesa či zvláště chráněných území, tedy není dotčena ochrana přírody a krajiny tak, jak je stanovena v ustanovení § 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se řízení týká velkého počtu účastníků řízení (více než 30), je řízení vedeno podle ust. § 144 odst. 2 a 6  správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou s tím, že stavebníkovi se podle ust. § 113 odst. 3 a ust. § 115 odst. 5 stavebního zákona doručuje do vlastních rukou. Právní účinky doručení stavebního povolení jsou spojeny s doručením veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy.

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MHMP 674086/2009/DOP-O1/Ab ze dne 
17. 09. 2009 bylo zveřejněno na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy od 21. 09. 2009 do 
06. 10. 2009. Na úřední desce ÚMČ Praha 10 od 23. 09. 2009 do 12. 10. 2009. Na úřední desce ÚMČ Praha 15 od 05. 10. 2009 do 21. 10. 2009  Dotčeným orgánům oznámil odbor dopravy MHMP zahájení stavebního řízení přípisem ze dne 21. 09. 2009. Současně stanovil lhůtu k uplatnění námitek, případně doplnění důkazů do 10 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že k později uplatněným námitkám, případně důkazům ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona nebude přihlédnuto.

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst.2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Jelikož se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil, odbor dopravy Magistrátu hl.m.Prahy využil stanovisek doložených stavebníkem k žádosti.

V průběhu řízení byly dle ust. § 110 a 111 stavebního zákona a ust. § 4 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu předloženy tyto doklady: 
projektová dokumentace stavby zpracována oprávněnými projektanty Ing. Petrem Součkem, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0009754 (SO 241 a SO 249.2) a Ing. Jiřím Řehořem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0004787
	smlouva o zajištění správy majetku uzavřená mezi stavebníkem TSK hl.m.Praha a hl.m.Prahou dne 28. 12. 2000 vč. úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace TSK hl.m.Praha ze dne 20. 12. 2000.
	plná moc k zastupování udělená stavebníkem TSK hl.m.Prahy společnosti Inženýring dopravních staveb, a.s., dne 04. 04. 2007
	výpis z obchodního rejstříku společnosti Inženýring dopravních staveb, a.s. , vedený Městským soudem v Praze, v odd. B, vl.č. 12096, ode dne 29. 06. 2007
	souhlasná vyjádření stavebníka TSK hl.m.Prahy k projektové dokumentaci stavby ze dne 
02. 05. 2008 pod č.j.: 173/08/18000/Ž, ze dne 29. 04. 2009 pod č.j.: 1900/08/013, ze dne 28. 04. 2008 pod č.j.: 102/6200/08/Br, ze dne 19. 05. 2008 pod č.j. 0196/1300/08, ze dne 30. 04. 2008 a ze dne 07. 05. 2008 
	vlastnictví pozemku doložené výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha-město:
- LV č. 8 ze dne 20. 06. 2007, LV č. 1594 ze dne 13. 08. 2009, LV č. 1033 ze dne 13. 08. 
         2009 a LV č.655 ze dne 13. 08. 2009 - vlastník hlavní město  Praha zastoupený odborem 
         správy majetku MHMP, doloženo souhlasným  stanoviskem odboru správy majetku 
         MHMP ze dne 16. 06. 2008 pod č.j.: OSM/VP/350027/08/kaš, ze dne 24. 09. 2008 pod 
         č.j.:OSM/VP/350271/08/kaš a ze dne 08. 10. 2008 pod č.j.: OSM/VP/605555/08/kaš
- LV č. 1493 ze dne 13. 08. 2009 a LV č. 27 ze dne 13. 08. 2009 – vlastník  Dopravní podnik 
         hl.m.Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Praha 9 – doloženo nájemní smlouvou 
         SNM 3001020032, RS 000603007, IDS 2180010/08, TSK 2/09/2100/006 ze dne 
         23. 02. 2009
- LV č. 60000 ze dne 13. 08. 2009 – vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech 
          majetkových – doloženo smlouvou o nájmu nemovitosti č. 2/08/2100/020 ze dne 
         24. 02. 2009
-  LV č. 10002 ze dne 13. 08. 2009 – vlastník Pozemkový fond České republiky – doloženo 
          nájemní smlouvou č. 159N08/01, 2/08/2100/017 ze dne 04. 12. 2008
- LV č. 2127 ze dne 13. 08. 2009 – vlastník Správa železniční dopravní cesty, státní 
         organizace – doloženo nájemní smlouvou o pronájmu pozemku č. 6458000508, IDS 
         2180008/08, 9/08/2100/071 ze dne  19. 09. 2008
-  LV č. 4793 ze dne 13. 08. 2009 – vlastník ZO ČZS „NA SKALCE“ – doloženo nájemní 
   smlouvou č.2180049/08, 9/08/2100/070 ze dne 01. 09. 2008
-  LV č. 14776 ze dne 13. 08. 2009 – spoluvlastníci Oldřich Franců, Hana Vojtěchovská, 
          Milena Vojtěchovská, Jiří Vojtěchovský a Dana Weinlichová – doloženo nájemní 
          smlouvou č. 2180062/08, 9/08/2100/074 ze dne 04. 09. 2008 
-  LV č. 699 ze dne 13. 08. 2009 – spoluvlastníci Jaroslav Černý a Vladislav Šponar - 
         doloženo rozhodnutím o vyvlastnění části pozemku vydaným MÚ Říčany, Stavebním 
         úřadem ze dne 04. 05. 2009 pod č.j.: 672/14461/2009/Vo
-  LV č. 271 ze dne 13. 08. 2009 – spoluvlastníci Janina černá, Josef malínský, Ing. Václav 
          Malínský – doloženo rozhodnutím o vyvlastnění části pozemku vydaným MÚ Říčany, 
          Stavebním úřadem ze dne 25. 03. 2009 pod č.j.: 184/4921/2009/Vo
- LV č. 679 ze dne 13. 08. 2009 – spoluvlastníci Antonín Švehla a Anna Švehlová – 
          doloženo  rozhodnutím o vyvlastnění ½ pozemku Antonína Švehly vydaným MÚ Říčany, 
          Stavebním úřadem dne 08. 06. 2009 pod č.j.: 825/17638/2009/Vo  a nájemní smlouvou 
          uzavřenou s Annou Švehlovou č.2180082/08, 9/08/2100/094 ze dne 29. 10. 2008
-  LV č. 1191 ze dne 13. 08. 2009 – spoluvlastníci Libuše Pokorná a Jan Pokorný – doloženo 
          nájemní smlouvou č.2180079/08, 2/08/2100/019 ze dne 28. 11. 2008
-  LV č. 384 ze dne 13. 08. 2009 – spoluvlastníci Jan Kubeš, RNDr. Jaroslav Kubeš, Ing. 
          Karel Kubíček, PhMr. Ivan Mašek, PhMr. Zdenka Mašková, Jaroslava Rodovská, 
          Bohuslav  Rodovský, Jindřich Rodovský, Ilona Suchánková, Karel Šebek, Ing. Rostislav 
          Šebek a Čestmír Vavrouš -  doloženo rozhodnutím o vyvlastněním vydaným MÚ Říčany, 
          Stavebním úřadem dne 04. 05. 2009 pod č.j.: 267/5753/2009/Vo
	pravomocné rozhodnutí o umístění stavby vydané odborem stavebním ÚMČ Praha 10 dne 30. 04. 2008 pod č.j.: P10-055043/2008

souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15, odst. 2 stavebního zákona vydaný odborem stavebním ÚMČ Praha 10 dne 14. 01. 2009 pod č.j.:P10-003661/2009
stanovisko Policie ČR – SHMP – DI ze dne 19. 05. 2008 pod č.j.: PSP-8775-1/ČJ-2008-DŽ
souhlasné stanovisko silničního správního úřadu DOP MHMP ze dne  30. 04. 2008 pod č.j.: S-MHMP-247384/2008/DOP-O4/Vo
souhlasné stanovisko drážního správního úřadu DOP MHMP ze dne 02. 10. 2008 pod č.j.: MHMP-580088/2008/DOP-O2/No
stanovisko místně příslušného silničního správního úřadu odboru dopravy 
ÚMČ Praha  10  ze dne 16. 05. 2008 pod zn.: P10-05370182008
stanovisko místně příslušného silničního správního úřadu odboru dopravy 
ÚMČ Praha  15  ze dne 28. 05. 2008 pod č.j.: 18177/08/OD/HKa
stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, z hlediska lesů, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a z hlediska myslivosti dne 02. 06. 2008  pod SZn.: S- MHMP – 247383/2008/1/OOP/VI
souhlas s odnětím ZPF vydaný odborem ochrany prostředí MHMP dne 13. 02. 2008 pod SZn.:: S-MHMP-063868/2008/OOP/VII/33/Pf
vyjádření Pozemkového fondu ČR k vynětí ze ZPF a stavebnímu řízení ze dne 01. 10. 2008 pod zn.: 110.904/08
stanovisko odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15 z hlediska ochrany přírody a krajiny, nakládání s odpady a ochrany ovzduší ze dne 19. 05. 2008 pod č.j.: 18406/08/OZP/VVa 
souhlasné stanovisko Hygienické stanice hl.m.Prahy ze dne 16. 06. 2008 pod č.j.: ÚPL/600/3009/6248/08
souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy ze dne 30. 04. 2008 pod zn.: HSAA-5011-1129/ODZS-2008
závazné stanovisko orgánu státní památkové péče odboru kultury, památkové páče a cestovního ruchu MHMP ze dne 18. 02. 2008 pod č.j.: MHMP 77 215/2008/Rad
souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení MHMP ze dne 09. 05. 2008 pod č.j.: S- MHMP 237442/2008/OKR
souhrnné stanovisko ČD,a.s. a SŽDC s.o. ze dne 17. 07. 2008 pod zn.: 11299/08- SDC PHA/2964-719Če
stanovisko ČD,a.s., GŘ, Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy ze dne 
06. 06. 2008 pod č.j.: 3049/2008-O11
souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu a zčásti v obvodu dráhy vydaný Drážním úřadem, Sekce stavební-Oblast Praha dne 11. 08. 2008 pod zn.: 10-0255/08-2147-DÚ/Kr
stanovisko NIPI ČR,a.s. ze dne 05. 05. 2008 pod zn.: 08/364/Ma/109
koordinační vyjádření odd. koordinace zvláštního užívání komunikací TSK hl.m. Prahy ze dne 17. 12. 2008  a souhlas s provedením výkopových prací ze dne 15. 07. 2009 pod č. VK:09-10-113
stanovisko Svodné komise Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s. ze dne 06. 05. 2008 pod zn.:100130/17P585/964

Návrh byl doložen stanovisky těchto správců inženýrských sítí:
-  Telefónica O2 Czech Republic,a.s. ze dne 07. 05. 2008 pod č.j.: 48155/08/CPH/VVV
- ELTODO-CITELUM, s.r.o. ze dne 11. 06. 2008 pod č. EC 0400/5269/08 vč. smlouvy o 
   ochraně zařízení VO, SO, VVH, PMM uzavřené dne 23. 08. 2007 pod č. 3207121421
-  PREdistribuce,a.s. ze dne 12. 05. 2008 pod zn.: 24120/045-08/Pav
-  Pražská plynárenská Distribuce a.s., ze dne 14. 05. 2008 pod zn: 2834/Mo/OSDS/2008 
-  VUSS Praha ze dne 28. 04. 2008 pod č.j.: 3276/30318-ÚP/2008-7103/41	
-  Pražská teplárenská,a.s. ze dne 07. 08. 2008 pod zn.: VÚ/2449/08/Jar a ze dne 20. 04. 2008 
    pod zn.: EÚ/560/08/Jar
-  Pražská vodohospodářská společnost,a.s. ze dne 11. 06. 2008 pod zn.: 2620/08/2/02/Ří
-  Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 20. 06. 2008 pod zn.: PVK 14724/OTPČ/08
-  Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava ze dne 06. 05. 2008 pod zn:2008/25339/263
-  UPC Česká republika, a.s. ze dne 16. 05. 2008
-  T-Systems Czech Republic, a.s. ze dne 17. 06. 2008 pod zn.: P_080617-01
-  GTS NOVERA, a.s. ze dne 24. 04. 2008
-  RWE Transgas Net, s.r.o. ze dne 18. 06. 2008 pod zn.: PZ/2198/08 
-  MV ČR ze dne 23. 04. 2008 pod č.j.: MV-37574-1/SIK4-K-2008
-  ČEZnet, a.s. ze dne 20. 05. 2008 pod zn.: D/47
-  Česke radiokomunikace a.s. ze dne 09. 07. 2008 pod zn.: ÚTS/P 37960/08
-  Dial Telecom, a.s. ze dne 24. 04. 2008 pod zn.: 126N-PZ/1860/08
-  SITEL spol. s r.o. ze dne 05. 05. 2008 pod zn.: 2489-08
-  ČEPS, a.s. ze dne 06. 05. 2008 pod zn.: 777-12400/08
-  CentroNet, a.s. ze dne 28. 04. 2008
-  Sloane Park Property Trust, a.s. ze dne 28. 04. 2008 pod č.j.: 576/08
-  MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, s.r.o. ze dne 13. 05. 2008 pod zn.:  
   036/2008/ila

Návrh byl dále doložen stanovisky těchto správců podzemních zařízení (razítka na situacích)  ve smyslu zák. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 

- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 22. 04. 2008
- T-Mobile Czech republic,a.s. ze dne 24. 04. 2008
- VUSS ze dne 25. 04. 2008
- Telekom Austria Czech Republic, a.s. ze dne 28. 04. 2008

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost 
o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal 
ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány  dle ust. § 112 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Záměr žadatele  o souladu stavby s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot  v území, posoudil ve smyslu ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona ve svém stanovisku ze dne 14. 01. 2009  odbor stavební ÚMČ Praha 10, kterým ověřil soulad stavby s rozhodnutím o umístění stavby ze dne 
30. 04. 2008.

Stavební úřad zejména přezkoumal, zda projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, které jsou zakotveny ve vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen OTTP), a dospěl k těmto závěrům:
-    Článkem 13 je stanoven vliv staveb na životní prostředí. Negativní účinky (jako jsou škodlivé exhalace, vibrace, hluk atd.) na životní prostředí jsou v projektové dokumentaci minimalizovány. Oporou pro toto tvrzení jsou výše uvedená stanoviska příslušných dotčených orgánů, zejména odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy ze dne  02. 06. 2008, odboru dopravy MHMP jako silničního správního úřadu ze dne 30. 04. 2008 a jako drážního správního úřadu ze dne 
02. 10. 2008, odboru dopravy Úřadu městské části Praha 10 ze dne 16. 05. 2008, odboru dopravy Úřadu městské části Praha 15 ze dne 28. 05. 2008 a Hygienické stanice hl.m.Prahy ze dne 
16. 06. 2008, které vydaly se stavbou souhlas, který v některých případech váží na podmínky, které odbor dopravy zohlednil v podmínkách ve výroku tohoto rozhodnutí.
-    Článkem 15 a 16 jsou stanoveny základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku, užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace a bezpečnost při užívání. Těmto požadavkům projektová dokumentace vyhovuje ve všech parametrech. Podpůrná k tomuto tvrzení jsou i souhlasná stanoviska příslušných dotčených orgánů a organizací, kterými zejména jsou  odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 15 ze dne 
19. 05. 2008, Hygienická stanice hl.m.Prahy ze dne 16. 06. 2008, které vydaly se stavbou souhlas, HZS hl.m Prahy ze dne  30. 04. 2008 , odbor dopravy Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 
30. 04. 2008, odbor krizového řízení Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 09. 05. 2008 a správci podzemních energetických, telekomunikačních, vodovodních a stokových sítí, kteří v některých případech váží na podmínky, které stavební úřad zohlednil v podmínkách ve výroku tohoto rozhodnutí. 
-    Stavba v souladu s čl. 22 odst. 1 OTTP neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, ani životní prostředí, jak plyne z vyjádření dotčených orgánů na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany veřejného zdraví , ochrany obyvatelstva a požární ochrany, které vyslovily se stavbou souhlas z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů.
-     Článkem 25  jsou  stanoveny  požadavky  na   ochranu  proti   hluku a  vibracím, jak vyplývá 
z projektové dokumentace a z omezení, která jsou navržena ze stavební činnosti a vlivu stavby na životní prostředí, nebude docházet ke škodlivému působení hluku a vibrací, neboť stanovisko příslušného dotčeného orgánu, Hygienické stanice hl.m.Prahy ze dne 30. 04. 2008, je kladné.
-  Článkem 26 je stanovena bezpečnost při provádění a užívání staveb. Z projektové dokumentace je zřejmé, že požadavky týkající se  nemožnosti úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem el. proudem v blízkosti stavby budou splněny. Rovněž jsou splněny požadavky na bezpečnost práce a rovněž nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
-     Zvláštními požadavky uvedenými v článku 27 se stavební úřad zabýval samostatně níže.

Na základě přezkoumání projektové dokumentace dospěl stavební úřad k závěru, že tato splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, které jsou zakotveny ve vyhlášce č. 26/1999Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Dále stavební úřad přezkoumal, zda projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky, které jsou zakotveny ve vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dle které se postupuje mimo jiné i v případě povolování a též kolaudace staveb veřejné dopravy, vč. místních komunikací a veřejně přístupných ploch, a dospěl k těmto závěrům:
-     Dokumentace pro stavební řízení je zpracována tak, že vyhovuje požadavkům uvedeným v ust. § 5, který zejména odkazuje na přílohu č. 1 této vyhlášky, ve které jsou zakotveny zásady týkající se úpravy povrchů komunikací, výškových rozdílů, chodníků a přechodů pro chodce přes komunikace. Všechny náhradní trasy po dobu výstavby jsou navrženy tak, že budou upraveny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Na základě přezkoumání projektové dokumentace dospěl stavební úřad k závěru, že tato splňuje obecné technické požadavky, které jsou zakotveny ve vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dále stavební úřad přezkoumal, zda projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky, které jsou zakotveny ve vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část páté, o obecných technických požadavcích 
na komunikaci, dle které se postupuje mimo jiné i v případě povolování a též kolaudace staveb veřejné dopravy, vč. místních komunikací a veřejně přístupných ploch, a dospěl k těmto závěrům:
-	V předložené dokumentaci navržené technické provedení komunikací, šířkové uspořádání, sklony vozovek, poloměry zatáček, svahování zářezů a násypů a další, splňuje normové požadavky pro jednotlivé druhy komunikací podle jejich zařazení a zatřídění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě přezkoumání projektové dokumentace dospěl stavební úřad k závěru, že tato splňuje obecné technické požadavky, které jsou zakotveny ve vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Stavební úřad dále zejména přezkoumal, zda projektová dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů,  především  ochrany  životního  prostředí,  ochrany zdraví a života a 
dospěl k těmto závěrům:
-   Ve smyslu ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad vydává toto rozhodnutí řádně v dohodě a se souhlasem dotčených orgánů, v rozhodnutí je zajištěn vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů, které jsou popsány výše a podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů  stavební úřad zohlednil v podmínkách stavebního povolení
-   Ve stavebním řízení dle ust. § 111 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad řádně přezkoumal zda projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a byla  zpracována oprávněnou osobou, tak, jak je stanoveno ve vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, přílohy č. 8. Dále přezkoumal, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle ust. vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP, o OTTP, obecné technické požadavky na komunikaci dle ust. vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a splňuje podmínky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života.
-    Jak je výše uvedeno, do podmínek stavebního povolení stavební úřad zahrnul i požadavky vlastníků, správců stávajících staveb technického vybavení, ukládající povinnost vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Požadavky na dodržení povinnosti stanovené právním předpisem, např. zákonem č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů), nelze do podmínek stavebního povolení převzít.  

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebníkovi i osobě odpovědné za odborné vedení stavby se připomíná:

-	Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci.
-	Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
-	Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
-	Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, který je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do něj jsou oprávněny provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací. Záznamy jsou dále oprávněni provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení  vydal certifikát podle § 117 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
-	Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby  pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě  po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady  o požadovaných 
vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
-	Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
-	O rozsahu nutné geodetické dokumentace pro účely digitální mapy Prahy je možno 
se informovat na Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, pracoviště Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, obj. „C“, č.dv. 314, tel. 24485065, PO-PÁ 8-12.
-	Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku a vibracím dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
-	V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
-	Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
-	Před zahájením stavby je nutno umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji 
o povolené stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
-	V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby. 
-	Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
-	Před zahájením prací na veřejných komunikacích je nutno uzavřít smlouvu se správcem komunikace a požádat příslušný silniční správní úřad o vydání dopravně-  
inženýrského rozhodnutí a o vydání povolení zvláštního užívání komunikace. Současně je nutno uzavřít smlouvu s vlastníky jednotlivých dotčených pozemků a k závěrečné kontrolní prohlídce  předložit doklad o ukončení nájemních smluv.
-	Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhl. č. 8/2008 Sb. HMP, o čistotě na území hl.m.Prahy.
-	Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.m.Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
-	Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a postupovat podle jimi stanovených podmínek.
-	Zhotovitel stavby a stavebník jsou povinni při provádění stavby respektovat a dodržet ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů.
-	Skutečné provedení stavby bude respektovat vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
-	Stavba může být používána ve smyslu ust. 122, odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka zdejší stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
-	Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném 
znění. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutno předložit náležitosti dle téže vyhlášky.
-	Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby (u staveb technické nebo dopravní infrastruktury se dokumentace skutečného provedení stavby předkládá vždy).
-	Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožených zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků.


Poučení 
Proti tomuto usnesení může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním u odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy. Podle ust. § 76 
odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti usnesení odkladný účinek.     









Ing.  Jan  H e r o u d e k     v.r.
ředitel odboru dopravy












Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce) :
- ověřená dokumentace stavby k vyzvednutí po dni nabytí právní moci stavebního povolení

Od správního  poplatku podle pol. č. 17 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb,, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník dle ust. § 8 odst. 2 písm. c) téhož zákona osvobozen. 




Rozdělovník:
I) Účastníkům řízení: (doručení veřejnou vyhláškou)
Úřední deska DOP MHMP ( k zveřejnění po dobu 15ti dnů)

II) K informaci:
Úřední deska MČ Praha 10 (se žádostí o zveřejnění po dobu 15ti dnů a podání informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti) 
Úřední deska MČ Praha 15 (se žádostí o zveřejnění po dobu 15ti dnů a podání informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti) 

III) Dotčeným orgánům: ( doporučeně) 
Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1 
Policie ČR, KŘ Policie HMP, Odb. SDP 2, Odd. DI, Kongresová 2, 140 21 Praha 4
DOP/O4 MHMP
DOP/O2 MHMP
OOP MHMP
OKR MHMP
OKP MHMP
Drážní úřad, Sekce stavební – Oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
Úřad MČ Praha 10 – orgán ochrany složek životního prostředí
Úřad MČ Praha 10 – silniční správní úřad
Úřad MČ Praha 15 – silniční správní úřad
Úřad MČ Praha 15 – orgán ochrany složek životního prostředí

VI) Na vědomí:
TSK hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Inženýring dopravních staveb, a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

V) Kopie:
DOP/O1-Ab
spis
 

