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Č.j.:
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V Praze, dne 18.3.2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 17.3.2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informace „.jaké podklady budete potřebovat pro vydání územního souhlasu (vyjádření kterých orgánů a vlastníků
inženýrských sítí) k překládce telefonního sloupu v ulici K Háječku v Praze 10 Strašnicích.“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v příloze
tohoto sdělení.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
pověřená vedením odboru stavebního
Obdrží:

2. spis OST,

Záměr umístění (překládka) telefonního sloupu na pozemek parc. č. 4184/6 k. ú. Strašnice v Praze 10,
je dle § 79 odst. 2) písm. s) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění „výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa a
nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma“.
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek parc. č. 4184/6 k. ú. Strašnice, Praha 10, se nachází v ochranném
pásmu pražské památkové rezervace, vyžaduje záměr vydání územního rozhodnutí, či za podmínek
stanovených stavebním zákonem vydání územního souhlasu, tj. sloup lze umístit (přeložit) pouze na
základě územního souhlasu, který nabyl právních účinků, nebo na základě pravomocného územního
rozhodnutí.
Náležitosti žádostí o územní souhlas či o územní rozhodnutí jsou uvedeny vždy v části B formulářů
žádostí, které žadatel předkládá stavebnímu úřadu k vydání rozhodnutí, či opatření.
V daném případě žadatel předloží stanoviska dotčených orgánů: stanovisko odboru dopravních agend
MHMP, stanovisko odboru památkové péče MHMP; stanovisko odboru kanceláře ředitele – oddělení
krizového managementu MHMP; stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP; stanovisko odboru
životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10; vyjádření odboru územního rozvoje MHMP;
stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy; stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy;
souhlas, který vydá Drážní úřad ke stavbě v ochranném pásmu dráhy.
Požadovaná vyjádření a adresy vlastníků a správců technické infrastruktury, s vyznačením jejich
územní působnosti, jsou na webu HMP (http://www.praha.eu) v části:
"Magistrát hl.m. Prahy“ – "Jak si zařídit " - "Výstavba" - "Informace o vlastnících a správcích
inženýrských sítí"
Informace o vlastnících a správcích inženýrských sítí
Seznam správců inženýrských sítí (seznam subjektů technické infrastruktury) v územní působnosti
stavebního úřadu hl. m. Prahy naleznete zde: výpis z RSTI pro hl.m. Prahu.
Na webu http://www.rsti.cz/ je v provozu Registr subjektů technické infrastruktury (RSTI), kde lze pro
konkrétní katastrální území hl.m. Prahy získat Výpis údajů o vyjadřujících se subjektech v katastrálním
území http://www.rsti.cz/vypis-z-rsti/.
K hromadnému podání žádostí o vyjádření k existenci sítí jednotlivým subjektům lze využít službu eUtilityReport na adrese http://cz.mawis.eu/praha/. Upozorňujeme, že aktivně zapojeným správcům je
žádost automaticky doručena elektronicky. Pro ostatní správce je vytvořena žádost ve formátu PDF,
kterou je nutné doručit poštou či osobně.
Podle Všeobecných podmínek poskytování RSTI za služby RSTI poskytovatel nepřebírá žádné záruky s
výjimkou garance dostupnosti služeb; poskytovatel služby neodpovídá za obsah údajů vložených a
potvrzených subjekty technické infrastruktury nebo stavebními úřady ani za data vybraných subjektů,
ke kterým se subjekty nevyjádřily a jsou převzata z veřejně publikovaných dat Energetického
regulačního úřadu. Vzhledem k tomu by ke konkrétnímu řízení dle stavebního zákona měl seznam
vždy upřesnit příslušný SÚ na základě svých znalostí o území.“
V případě dotazů/problémů s RSTI kontaktujte prosím zákaznické centrum provozovatele: tel: +420
251 618 456 | e-mail: info@rsti.cz

