
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 195765/2018 V Praze dne:22.8.2018  
SPIS. ZN.: SZ MCP6 136200/2018/OV/MK 
Značka: P-547/1/Lysolaje 
Vyřizuje: Ing. Lubica Majkusová 
Kontaktní spojení: 220 189 440 / lmajkusova@praha6.cz 
Referentské č.:86/18 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K NAHLÍŽENÍ DO SPISU 

 
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 
414, kterou zastupuje společnost 
BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, Libušská 27/210, Praha 4-Libuš, 142 00  Praha 411 

(dále jen "žadatel") podal dne 11.6.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 
Připojení objektů FTTS Praha 6 - 6. stavba na síť TMCZ  

Praha 6, Lysolaje, ulice Starodvorská 

na pozemku parc. č. 547/1, 299 v katastrálním území Lysolaje. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní 
řízení. 

Stručný popis: 
- Jedná se o stavbu technické infrastruktury podzemního komunikačního vedení sítě elektronických 

komunikací společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.. 
- Nová úložná trasa bude napojena na stávající síť ve výkopu na pozemku parc. č. 547/1 k.ú. Lysolaje  

ulice Starodvorská a podvrtem pod komunikací přejde na parc. č. 299 k.ú. Lysolaje a tam povede 
v zeleni. Do výkopu se umístí HDPE trubky průměr 40mm, do kterých se následně zafoukne optický 
kabel. 

- Celková délka úložné trasy bude 35 m.   
 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 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, oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně 
upouští od ústního jednání a vyzývá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili nejpozději do  

15 dnů od doručení tohoto oznámení 

k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené 
orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, 
úřední dny: kancelář ve 3. patře, č.dv. 310, úřední dny: po 8:00-18:00, st 8:00-18:00). 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
                         
 
 Za správnost:                               otisk úředního razítka                     Ing. Ľubica Majkusová 

                                                          referentka odboru výstavby 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení podle §  85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:- žadatel, zástupce žadatele (dodejky): 
1. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
2. BOHEMIATEL, s.r.o., IDDS: 4mqsbwz  
 
Účastníci řízení (dodejky): 

- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn a dále podle zvláštního právního předpisu: zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů 

3. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahuv 
4. Městská část Praha-Lysolaje, IDDS: einbsz9 
 
- podle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona – vlastnící pozemků a staveb, na kterých má 

být   záměr uskutečněn,  osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné  právo k sousedním 
pozemkům anebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (dodejky) 

5. Městská část Praha-Lysolaje, IDDS: einbsz9 
6. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
7. Aleš Roztočil, Starodvorská č.p. 4/5, Praha 6-Lysolaje, 165 00  Praha 620 
8. Petr Sláma, Starodvorská č.p. 4/5, Praha 6-Lysolaje, 165 00  Praha 620 
 
9. Městská část Praha 6, úřední deska a elektronická úřední deska po dobu 15 dnů, Čs. armády č.p. 

601/23, 160 52  Praha 6-Bubeneč (s žádosti o potvrzení lhůty vyvěšení) 
10. Městská část Praha-Lysolaje, úřední deska, IDDS: einbsz9(s žádosti o potvrzení lhůty vyvěšení) 
 
Dotčené orgány: 
11. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
12. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i 
13. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
14. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
15. Odbor dopravních agend MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
16. Kancelář ředitele Magistrátu MHMP, odd. kriz. managementu, prostřednictvím podatelny MHMP 
17. Odbor územního rozvoje MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
  
Na vědomí: 
18. Policie ČR-Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS: 
rkiai5y 
19. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v rozdělovníku, 
IDDS: 48ia97h 
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