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Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. l písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut 
hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení posoudil podle§ 84 
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ( dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 1.4.2016 podala 

Městská část Praha 8, IČO 00063797, Zenklova 35/1, Libeň, 180 00 Praha 8, 
kterou zastupuje ABCD Studio, s.r.o., IČ 22794107, Paříkova lla/910, Praha 9-Vysočany, 190 00 

( dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

r o z h o d nutí o umíst ě ní s t a v b y  

"Výstavba 29 ks podzemních kontejnerů tříděného odpadu na území MČ Praha 8 - I. etapa, 
stavební objekt SO OS, Libeň, Krejčího, Kašparovo nám." 

Praha, Libeň, Krejčího 

(dále jen "stavba"). Na pozemcích parc. č. 3728 (zahrada), parc. č. 3729/1 (ostatní plocha) vše 
v katastrálním území Libeň se umisťuje stavba - sestava 4 podzemních kontejnerů k ukládání tříděného 
odpadu včetně zpevněné plochy v bezprostředním okolí kontejnerů a prodloužení chodníku při ulici 
Krejčího na Kašparově náměstí. 

Stavba nazvaná "Výstavba 29 ks podzemních kontejnerů tříděného odpadu na území MČ Praha 8 - L 
etapa, stavební objekt SO 05, Libe11, Krejčího, Kašparovo nám." Praha, Libeň, Krejčího (dále 
jen "stavba") bude umístěna podle dále uvedených podmínek na výše uvedených pozemcích při ulici 
Krejčího na Kašparově náměstí v Praze-Libni, jak je zakresleno v ověřené grafické příloze (výkres 
současného stavu území se zákresem do katastrální mapy v měřítku 1 :200 se zakreslením stavebního 
pozemku, umisťované stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí; doplňující situační výkres v měřítku 
1 :200 a výkres řezopohledu), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží žadatel v souladu 
s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona. 
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Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Poloha v katastrálním území: Stavba, řešící výstavbu podzemního kontejneru tříděného odpadu
SO 05, bude umístěna na Praze 8 v k.ú. Libeň, při ulici Krejčího na Kašparově náměstí na pozemcích
parc. č. 3728 a 3729/1 vše v k.ú. Libe11.

2. Druh a účel umisťované stavby: Jedná se o stavbu podzemních kontejnerů, která řeší ukládání
tříděného odpadu.

3. Objekty v rámci umisťované stavby:

• Sestava 4 podzemních kontejnerů, uspořádaných liniově za sebou, umístěná na pozemku
parc. č. 3728 a 3729/1 vše v k.ú. Libeň, včetně zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti
stavby.

• Prodloužení chodníku pí-i ulicí Krejčího na Kašparově náměstí.

4. Prostorové řešení a popis stavby:

Dno vyhloubené pažené stavební jámy o max. hloubce 2,5 m pod úrovní terénu = ±0,000, 
do které budou podzemní kontejnery ukládány, bude zpevněna štěrkovým hutněným ložem 
s betonovými prahy. Na dno lože bude umístěna vana pro kontejnery. Vana bude obsypána 
zpětným zásypem, zásyp bude zhutněn. Následně bude provedena vhodná povrchová úprava 
okolí kontejneru. 

Umisťovány budou 2 nedělené kontejnery o jednotlivém objemu 3 m3 (papír, plast) 
a 2 dělené kontejnery o objemech 1,5 m3 + 1,5 m3 (bílé - barevné sklo, tetrapaky - papír). 

Výška umisťovaných kontejnerů bude max. 0,8 m nad úrovní terénu = ±0,000. 

Půdorysné rozměry liniové sestavy 4 kontejnerů budou max. 1,6 m x 6,2 m, max. rozměry 
stavební jámy budou 7,2 x 2,3 m. 

Vlastní kontejnery budou umístěny ve vzdálenosti max. 0,6 m od východní hranice pozemku 
parc.č. 3729/1 v k.ú. Libe11, jižní hrana kontejneri1 bude vzdálena min. 1,9 m od jižní hranice 
pozemku 3729/2 v k.ú. Libeň, vzdálenost západní hrany kontejnerů od východní fasády 
objektu č.p. 350 na pozemku parc.č. 247 v k.ú. Libeň bude min. 10,1 m. 

Prodloužení chodníku při ulici Krejčího na Kašparově náměsti o délce max. 17,5 m bude 
navazovat na jižní konec stávajícího chodníku a bude zhotoveno v šířce 2 m až 3 m (včetně 
zpevněné plochy kolem kontejne1ů). Povrch chodníku bude živičný. 

5. Dopravní řešení při provádění stavby:

a) Práce v okolí komunikace Krejčího na Kašparově náměstí budou provedeny bez omezení
dopravy a bez narušení povrchu komunikace.

b) Zařízení staveniště bude umístěno mimo veřejné komunikace.

c) Stavba bude prováděna tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních
vozidel, přístup do všech objektů, k uličním hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských
sítí.

d) Bude zajištěn bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti po celou dobu prováděných prací.
Příčné překopy chodníků a vstupů budou opatřeny přechodovými lávkami a zábradlím.

6. Před zahájením stavebních prací budou identifikovány všechny stávající podzemní sítě a bude
postupováno podle ČSN 7360005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". V místě
křížení se stávajícími sítěmi bude výkop prováděn ručně. Při realizaci stavby nedojde ke kácení
vzrostlé zeleně.

7. Po dokončení stavby budou povrchy chodníků, zelených pású a komunikací (chodníků) uvedeny
do odpovídajícího stavu.

8. Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s obsahem ČSN 839061 „Technologie vegetačních
úprav v krajině- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích".
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9. Při realizaci budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací
a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě" podle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 95
ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne
28.1.2014, s účinností od 1.2.2014.

1 O. Na zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK hl.m. Prahy budou uzavřeny smlouvy 
o pronájmu komunikací, pro vedení trasy kabelů v komunikacích a pozemcích ve správě
TSK hl.m. Prahy budo11 uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, před zahájením
prací bude uzavřena krátkodobá nájemní smlouva, obdobně bude postupováno i s vlastníky a správci
ostatních pozemků dotčených stavbou. V prostoru komunikační zeleně bude dotčená plocha
před dokončením stavby vyhrabána, ohumusována a oseta travním semenem.

11. Svrchní kulturní vrstva1 bude skrývána odděleně, bude oddělena od výkopku, při zpětném zahrnutí
bude postupováno opačµým zpúsobem.

12. V případě omezení provozu na místní komunikaci stavebník požádá minimálně 30 dnů
před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle § 25 zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikací.

13. Stavba bude koordinována s akcemi:

dle vyjádření TSK hl. m. Prahy ze dne 5.11.2015 pod zn. 535/15/5600/Vo 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Městská část Praha 8, IČ 00063797, Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8-Libeň 

Odůvodnění: 

Dne 1.4.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla doplněna dne 
29.8.2016. 

Stavební úřad oznámil opa�řením č.j. MCP8 116759/2016 ze dne 13.9.2016 zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 
zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhútě do 15 dm'í od doručení tohoto oznámení 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

o Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně
schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního
města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009
s účinností od 12.11.2009, se předmětný záměr nachází v zastavěném území v ploše s funkčním
využitím ZMK-zeleň městská a krajinná, s kterým je navržená funkce v souladu.

o Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, stanoveným vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a požadavkiun stanoveným vyhláškou
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Stavba rovněž
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splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: 
§ 20 odst. (1, (2), (5) Požadavky na vymezování a využívání pozemků: Navrhované využívání
pozemku je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu
území. Umístěním stavby nebude zhoršena kvalita životního prostředí nad limitní hodnoty. § 23
odst. (]), (3) Obecné požadavky na umisťování staveb: Navrhovaná stavba je umístěna tak, aby
umožií.ovala napojení na sítě technické infrastruktury a na pozemní komunikaci. Umisťovaný
záměr vyhovuje požadavkúm bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu
na přilehlé komunikaci. Navrhovaná stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemky.
§ 24 e) odst. (1) Staveni§tě: Při stavbě nebude ohrožováno okolí hlukem a prachem nad limitní
hodnoty stanovené jinými právními předpisy. Nedojde ke znečištění pozemních komunikací
a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení nebo
požárním zařízením. Staveniště se bude nacházet pouze na pozemku stavby parc. č. 3728
v k.ú. Libeň a bude řádně oplocené.
§ 25 odst. (1) Vzájemné odstupy staveb: Odstupy navrhovaného kontejneru SO 05 splií.ují
požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, požární ochrana umožňují údržbu
staveb a užívání prostoru mezi stavbami.

Soulad s vyhláškou č. 268/2009 Sb .• o technických požadavcích na stavby: 

- § 6 odst. (1) Připojení staveb na sítě technického vybavení: Stav�a podzemního kontejneru
nevyžaduje napojení na sítě technického vybavení.

- § 6 odst. (6) Připojení staveb na sítě technického vybavení: Umístění záměru respektuje ochranná
pásma sítí technické infrastruktury, nacházející se v dané lokalitě.

- § 8 odst. (1) Základní požadavky: Stavba je navržena tak, aby při respektování hospodárnosti
současně spliiovala základní požadavky na stavby, kterými jsou: mechanická odolnost a stabilita,
požární bezpečnost, ochrana zdraví a osob, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora
energie a teplená ochrana.

- § 1 O odst. (1) Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životní
prostPedí: Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost,
zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani okolních staveb a aby neqhrožovala životní prostředí
nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Soulad s vyhláškou č. 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb: 

- § 4 odst. (]), (4) Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství: Pochozí
plocha navrhovaného záměru bude umožnovat samostatný bezpečný, snadný a plynulý pohyb
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Bude zachována vodící linie na pěší
komunikaci.

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

o Hasičský záchranný sbor hl .m. Prahy, č. j. HSAA- 12246-3/2015 ze dne 2.11.2015

o MHMP odbor „Kancelář ředitele Magistrátu", spis.zn. S-MHMP 890388/2016 RED-KM, č.j.
MHMP 1091819/2016, ze dne 17.6.2016
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o MHMP, odbor památkové péče, spis. zn. S-MHMP 1737470/2015, č.j. MHMP 1939186/2015 ze
dne 6.11.2015

o MHMP, odbor ochrany prostředí, spis. zn. S-MHMP l 737728/2015 OCP, č.j. MHMP
1835553/2015 ze dne 21.10.2015

o MHMP, odbor dopravních agend, spis. zn. S - MHMP 1823663/2015, č.j. MHMP-
1835440/2015/ODA-04/Ka ze dne 21.10.2015

o MHMP, odbor dopravních agend, spis. zn. S - MHMP l 925489/2015, č.j. MHMP -
1975812/2015/ODA-02/No ze dne 13.11.2015

o ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, spis. zn. SZ MCP8 129085/2015/2, č.j. MCP8 129085/2015 ze dne
21.10.2015

o ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí a speciálních projektů, spis. zn. SZ MCP8
129090/2015/2, č. j. MCP8 129090/1015 ze dne 7.10.2015

o ÚMČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, odd. vodoprávní, spis. zn. MCP8
142175/2015/OV.Bor, č. j. MCP8 150682/2015 ze dne 12.11.2015

o Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, č. j. KRPA-403627-1/ČJ-2015-0000DŽ ze
dne 20.10.2015

o Hygienická stanice hl. m. Prahy, spis. zn. S-MHMP 458555/2015/9886, č.j. HSHMP 45855/2015
ze dne 13.10.2015

• NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s. zn. 110150192 ze dne 19.10.2015
• Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, zn. 100130/40Kul641/1936 ze dne 23.10.2015
• Technická správa komunikací hl. m. Prahy - Svodná komise, zn.TSK/34306/15/5400/Me ze dne

6.11.2015
• Technická správa komw1ikací hl. m. Prahy, odd. koordinace zvláštního užívání komunikací, zn.

535/15/5600/Vo ze dne 5.11.2015
• Bestsport, a.s. e-mail ze dne 11.11.2015
• Bezpečnostní informační služba, č.j. 2-439/2015-BIS - 39 ze dne 20.10.2015
• BMB Green s.r.o. ze dne 10.11.2015
• Centro Net, a.s., zn. 635/2015 ze dne 13.10.2015
• CZnet s.r.o., č.j. 150800451 ze dne 2.10.2015
• ČEPS, a.s., zn. 1114/15/Koc/Ro/l ze dne 5.10.2015
• CETIN, č.j. 704112/15 ze dne 5.10.2015
• České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/126058/2015 ze dne 23.11.2015
• ČEZ ICT Services, a.s., zn. P3A 15000036502 ze dne 29.10.2015
• Devátá energetická, s.r.o. vyjádření ze dne 8.10.2015
• Dial Telecom, a.s., zn. PH 344176 ze dne 6.10.2015

• ICT SUPPORT vyjádření ze dne 6.10.2015
• UNl Promotion s.r.o., zn. 122401198 ze dne 30.10.2015
• Kolektory Praha, a.s., zn. 1683/011/10/15 ze dne 26.10.2015
• Miracle Network, spol. sr.o., č.j. MN/10741/15/PEP ze dne 31.10.2015
• NET4GAS, s.r.o., zn. 7239/15/OVP/N ze dne 8.10.2015
• Pe3ny Net s.r.o. vyjádření ze dne 6.10.2015

• Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zn. 3770/Se/OSDS/2015 ze dne 21.10.2015

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 tel.sekretariát: 222 805 719 tel. referent: 222 805 38 I, Eva.Vavrova@praha8.cz 



ČJ: MCP8 152898/2016 6 

• Pražská teplárenská, a.s , zn. JAR/3032/2015 ze dne 21.10.2015

• Pražská vodohospodářská společnost, a.s. , zn. 4845/15/2/02 ze dne 4.1.2016

• Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn. 66173/OTPČ/15 ze dne 11.12.2015
• PREdistribuce a.s., zn. S21130/300028030 ze dne 4.11.2015
• EMB-Blažek, RNDr. Jan Blažek a.s., vyjádření ze dne 10.11.2015
• RIO Media, a.s, zn. Vyj-2015-1436 ze dne 13.11.2015
• SŽDC, stát. organizace, zn. S 6185/MS-42971/2015-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Hil ze dne 10.12.2015
• T-Mobile Czech Republic, a.s., zn. E21660/15 ze dne 5.10.2015
• Trustia Czech Republic, s.r.o., vyjádření ze dne 21.10.2015
• UPC Česká republika, s.r.o., č.j. 1652/2015 ze dne 6.10.2015
• Veolia Energie ČR, a.s., č.j. 544-10-0-2015-ABCD Studio-Praha 8, ze dne 29.10.2015
• Zdeněk Pěč- Měření regulace, vyjádření ze dne 13.10.2015
• Povodí Vltavy státní podnik, zn. 55213/2015-263 ze dne 22.10.2015

Razítkem do situace se vyjádřili: 

• ČD Telematika a.s., č.j. 21177/2015 ze dne 27.10.2015
• Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, JDCM ze dne 9.10.2015
• Doprav1ú podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, JDCT, č.j. 1378/15 ze dne 6.10.2015
• ELTODO-CITELUM, s.r.o.,č.j. 3742/15 ze dne 14.10.2015
• ENGEN s.r.o. ze dne 12.10.2015
• Fast Commwlication ze dne 21.l0.2015
• GREPA Networks, s.r.o. ze dne 6.10.2015
• Ministerstvo vnitra ČR ze dne 9.10.2015
• MO -SEM Praha, č.j. ÚP M29-590-2015 ze dne 14.10.2015
• Planet A, a.s. ze dne 20.10.2015
• PREdistribuce a.s., ze dne 7.10.2015
• Sítě TSK 7100, ze dne 7.10.2015
• Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 12.11.2015 

Souhlasy vlastníků pozemků podle§ 86 stavebního zákona: 

• Pozemky parc. č. 3728 a 3729/1 vše v k.ú. Libeií. jsou ve vlastnictví Hl.m. Prahy. MHMP odbor
evidence, správy a využití majetku vydal souhlas s realizací stavby dne 11.11.2015
pod č.j. SVMNP/1920277/15/su.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvlášt1úmi předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Obec hl.m. Praha, zastoupená Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy, MČ Praha 8, zastoupená OKS 
ÚMČ Praha 8, Hlavní město Praha, odbor evidence, správy a využití majetku, Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Dial Telecom, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise, Ministerstvo obrany, sekce 
ekonomická a majetková, Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražská teplárenská a.s., PREdistribuce, 
a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., UPC Česká republika, s.r.o., Technická správa komunikací
hl.m. Prahy

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení o umístění stavby dospěl stavební úřad k závěru, že 
v daném případě podle § 85 stavebního zákona toto postavení přísluší vedle žadatele, také vlastníkovi 
pozemků výstavby parc. č. 3729/1 a 3728 vše v k.ú. Libeň (Hl.m. Praha, zastoupené lv!HMP odbor 
evidence, správy a využití majetku), vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 3729/2 v k.ú. Líbe11 (Hlavní 
město Praha, odbor evidence, správy a využití majetku), vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 247 
v k.ú. Libeň a objektu na tomto pozemku (Hlavní město Praha, odbor evidence, správy a využiti majetku, 
svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8 - žadatel) a těm, co mají věcná či jiná 
práva k pozemku výstavby (Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Dia! Telecom, a.s., Pražská 
vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
a.s., Svodná komise, Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., Pražská teplárenská a.s., P REdistribuce, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., UPC Česká
republika, s.r.o., Technická správa komunikací hl. m. Prahy). Podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
přísluší postavení účastníka obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, což je v tomto
případě Hl.m. Praha, zastoupeno Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy, a současně podle § 18
odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je
účastníkem územního řízení i příslušná městská část (zde MČ Praha 8).
Podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona přísluší postavení účastníka osobám, o kterých tak stanoví 
zvláštní právní předpis, což je v tomto případě zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, podle něhož mohou být účastníky řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona 
občanská sdružení (spolky), která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny. Ve stanovené 
lhůtě se nepřihlásil do územního řízení žádný spolek. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Upozornění: 

Stavba čtyř kontejnerů má charakter výrobku plnící funkci stavby a pro jeho realizaci není nutné vydání 
souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem ani stavební povolení. 

Stavební úpravy stávající komunikace (zpevněná plocha navazující na stávající chodník; prodloužení 
chodníku; chodníkový přejezd, apod.) vyvolané umístěním kontejnerových stání vyžadují projednání 
se speciálním stavebním úřadem. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu 
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Ing. Pavel Kryštof 
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
se nevyměřuje. 

Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 
1. ABCD Studio, s.r.o., IDDS: 6tzdgb6

Doporučeně do vlastních rukou: 
2. Obec hl.m.Praha, zastoupená Institutem plánování a rozvoje hlavního města 1 Prahy, IDDS: c2zmahu
3. Městská část Praha 8, OKS ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, Libe11, 180 00 Praha 8

Doporučeně do vlastních rukou: 
4. Hlavní město Praha, odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
6. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
7. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
8. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
9. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise, IDDS: fhidrk6
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1 O. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk 
11. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
12. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
13. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
14. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
15. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
16. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 15 Praha 1-Staré Město

Doporučeně: 
17. Hasičský záclu·anný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
18. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
19. MHMP, odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
20. MHMP, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
21. MHMP, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
22. MHMP, odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
23. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
24. ÚMČ Praha 8, odbor územ. rozvoje a výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8
25. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí a speciálních projektů, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8
26. MHMP odbor "Kancelář ředitele Magistrátu", oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h
27. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IDDS: rkiai5y

Obyčejně: 
28. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu

Co: spis, evidence, referent, PM 
Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. arch. Eva Vávrová. 
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