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O Z N Á M E N Í   
ZAHÁJENÍ  STAVEBNÍHO  ŘÍZENÍ   
 
 
Stavebník: Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Praha 1, Řásnovka 
770/8, PSČ 110 15, IČO 638 34 197, zastoupen na základě plné moci společností SUDOP 
PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 80, IČO 257 93 349, podal dne 23 10. 
2017 u odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP) žádost o vydání 
stavebního povolení na stavbu: 
 
„Jižní spojka – akustika, 2 etapa úsek Na Strži – 5. května, Praha4,                   
  č. akce 999429/2“ 
 
v rozsahu stavebních objektů: 

SO 100.1 Záliv pro mechanizaci PVK – část 1 
SO 100.2 Záliv pro mechanizaci PVK – část 2 
SO 100.3 Odvodnění zálivů PVK 
SO 200.1 Opěrná zeď zálivu pro mechanizaci PVK – část 1 
SO 200.2 Opěrná zeď zálivu pro mechanizaci PVK – část 2 
SO 700  Protihluková stěna v úseku Na Strži – 5. května 
 
na pozemcích č.parc. 3351/1 a 2044/2 v k.ú. Krč, Praha 4 (dále jen „stavba“). 
 
Předmětem návrhu stavby výše uvedené je realizace protihlukové stěny na severní straně 
komunikace Jižní spojka ve směru na Barrandov v úseku mezi křižovatkami s ul. Michelská a 
Na Strži, a to z důvodu snížení negativních účinků hluku způsobených automobilovou dopravou 
na této komunikaci. 
 
SO 100.1 a 100.2 Záliv pro mechanizaci PVK – část 1 a 2 
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Záliv pro mechanizaci – část 1 je umístěn k připojovacímu pruhu větve mimoúrovňové 
křižovatky z ulice Michelská ve směru na Barrandovský most. Celková délka úpravy je 61,5 m. 
Samotná délka zálivu je 30,5 m, délka vyřazovacího klínu je 16,0 m a délka zařazovacího klínu 
je 15,0 m. Záliv je ukončen novým ocelovým svodidlem, které je napojeno na stávající svodidlo 
podél komunikace. Konstrukce zpevnění zálivu je navržena jako netuhá konstrukce s krytem 
z asfaltového betonu. 
 
Záliv pro mechanizaci – část 2 je umístěn u pravého průběžného pruhu ulice Jižní spojka ve 
směru na Barrandovský most. Celková délka úpravy je 44,7 m. Samotná délka zálivu je 15,0 m, 
délka vyřazovacího klínu je 15,0 m a délka zařazovacího klínu je taktéž 15,0 m. Záliv je ukončen 
novým ocelovým svodidlem, které je napojeno na stávající svodidlo podél komunikace. 
Konstrukce zpevnění zálivu je navržena jako netuhá konstrukce s krytem z asfaltového betonu. 
 
SO 100.3 Odvodnění zálivů mechanizace PVK 
Odvodnění povrchu vozovek zálivů pro mechanizaci je řešeno podélným a příčným sklonem do 
odvodňovacího rigolu. Odvodňovací rigol se na obou koncích směrově a výškově napojuje na 
stávající odvodňovací rigol. Ve staničení rigolu km 0,097 93 je osazena prefabrikovaná horská 
vpusť TZV 150/90/15, která je zaústěna do stávající kanalizace. Osa odvodňovacího rigolu je na 
začátku a konci úseku a mezi zálivy pro mechanizaci směrově usazena do stávajícího rigolu. 
Celková délka úpravy rigolu je 174,4 m. 
 
SO 200.1, 200.2 Opěrná zeď zálivu pro mechanizaci PVK – část 1 a 2 
Součásti stavby jsou dvě opěrné zdi, které zabezpečují svah od ulice Jižní spojka k ulici 
V Podzámčí v místech nově budovaných zálivů pro mechanizaci PVK. Opěrná zeď je v obou 
případech navržena jako monolitická železobetonová pilotová zeď z betonu. Piloty jsou 
navrženy o průměru 0,6 m a délce 7 m, v ose ve vzdálenosti 0,6 m. Horní hrana pilotové zdi je 
převázána železobetonovou římsou v jednotném sklonu kopírující průběh stávajícího terénu. 
Délka stěny u zálivu č. 1 je 36 m a max. výška nad hranou zpevněné plochy zálivu je 1,8 m. 
Celková délka opěrné zdi u zálivu č. 2 je 32,94 m a max. výška nad hranou zpevněné plochy 
zálivu je 1,8 m. Pilotová zeď je odvodněna pomocí flexibilních drenážních trubek osazených ve 
svislých spárách mezi pilotami. Pro úpravu pilotové zdi z líce bude použita monolitická 
přebetonávka s pohledovou úpravou. 
 
SO 700 Protihluková stěna 
Protihluková stěna (PHS) je navržena jako opatření pro snížení hladiny akustického tlaku 
v chráněných prostorech v okolí Jižní spojky, která je zdrojem hluku překračujícím hygienické 
limity. Stěna je jednostranná (na pravé straně Jižní spojky ve směru na Barrandovský most), 
oboustranně absorbační. PHS bude vybavena únikovými otvory se vzájemnou vzdálenosti max. 
150 m. Místa úniku jsou řešena vložným polem s jednostranně otvíravými dveřmi opatřenými 
závěsy s ochrannou před vysazením a samouzavíracím mechanizmem. Celková rozvinutá délka 
PHS je cca 0,6 m a je rozdělena na do tří části. Z konstrukčního hlediska se jedná o stěnu 
samostatně založenou s proměnnou výškou od 5 do 6,5 m nad vozovkou. PHS bude založena na 
vrtaných železobetonových pilotách průměru 800 mm.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend jako speciální stavební úřad dle § 40 odst.                
4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
příslušný dle § 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 
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zákona, oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního 
řízení. 

Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního 
šetření a ústního jednání.  

V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ust. § 36 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dává tímto účastníkům 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
 
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru dopravních agend MHMP, 
Jungmannova 35/29, Praha 1, 1. patro, č. dv. 148 v návštěvní den pondělí 12 – 17 hod. a středa  
8 – 18 hod., v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě. 

Účastníci řízení mohou své námitky, případně důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů od 
doručení tohoto oznámení, jinak k nim ve smyslu ust. § 112 odst. 1 nebude přihlédnuto. Ve 
stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny uplatnit svá stanoviska dotčené orgány. 
Účastníci stavebního řízení mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu 
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno 
jeho vlastnické 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 mohly být uplatněny při pořizování regulačního 
plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře a nebo územního opatření                     
o asanaci území, se nepřihlíží. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan  H e r o u d e k   v.r. 
ředitel odboru dopravních agend 
 
 
Za správnost vyhotovení:  
Ing. Ivana Narovcová 
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Rozdělovník: 

 

I)  Účastníkům řízení doručení do vlastních rukou resp.do datové schránky: 
1) stavebník: zastoupen spol. SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

II) Účastníkům řízení doručení veřejnou vyhláškou:  

2) Úřední deska ODA MHMP  (k zveřejnění po dobu 15 ti dnů) 

III) K informaci: 
3) Úřední deska MČ Praha 4 (se žádostí o zveřejnění po dobu 15-ti dnů a podání 

informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti)  

IV) Dotčeným orgánům doporučeně resp. do datové schránky:  
4) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 
5) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1  
6) Policie ČR, KŘ Policie HMP, Odb. SDP 2, Odd. DI, Kongresová 2, 140 21 Praha 4 
7) ODA/O4 MHMP 
8) OCP MHMP 
9) RED KM MHMP 
10) OPP MHMP 
11) Úřad MČ Praha 4 – silniční správní úřad 
12) Úřad MČ Praha 4 - orgán ochrany složek životního prostředí 

 
V) Na vědomí: 

13) TSK hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 
 

VI) Kopie: 
14) ODA/O1-Na 
15) spis 
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