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l. Úznntxi souxlas
n' ŠOUt{LAs s PRovtrDENiNí axlÁŠxnn sr'avnrr

l. Úra* rnóstské čás{i Praha 4, *db*r stavebni. jakr: stavcbní ťrřad pí'isluilrý'p*dle $ n3 rre}st. 1 písnt. c)

zákc}na č. 1sjl?i}$íj Sb., o úzenrxím plán*válrí a stavei:n{rn řár"1u {stilv*bni zákrrrlJ" vn zirňni pr:rdějších

přerlpisů (eiále jen ''g{avebt"lí zákon'') a v1'hl. č. 55/20$0 Sb. lrl. tn' Prahy. kl*re* 59 vydávii Stalut lrl. m'

brah-,-, ve zněrrí pcrzelě.išich př*dpisů posoudil podle $ 96 odst. l il2 stavebni}io zákorra oznáutení

o z-ámčru unrístěni stavlry v zastavěném ťlzentí- kterÝ':rr sč p*dsÍnh':ě ::el:rčrrí poarč1y v útemí

a rrcvyŽadujc nové niirtky na veřejrrou dopral'ní a technicl.;ou iniiastrukíuru, kterd dn* !{i.li":{!t l prrdala

spo1ečnost
íií} network s.r.o., IČ l?6{9Íi49. se sítllem |{$ Kleovc*-c.r. 254{vs, tt$ sil řrxhl 2_Vincrh:"neiy'

ktsrou ra*tuprrje sptrtečnost lT'A spol. 5 tr.$.' IČ 6?9t4537, Střerr:chová č'p. 2{52l$'

l'ralra 10-z*n8niit*, ioó 00 Praha 106 (ctále jen ''žadatcl''}, a !]a záklrrdě lohoto posoxzelli vydává

port,le $ 9ó odst.4 stavebnílr* r-ákorla
*ouhlas s urrrístěrrírn stnvby

xks sÍavelr pro reklnmu při konrunikaci .Iižní spojkn, na pozemkn parc" č. Ž84$l2l} v k*ťastrátrxirn

úzcnrí Zálrěhlice v Praee 4, s lhůt*u tr"váni ó* 31'3'2$2$ idále-ien ''síavba''),

tak.!ak je popsána v projeltové cltrkrtrtlentaci' }iterclu vypraccval autorixovairý irrže rrýr pr* pozemní star,'by

trtg. "l6165l6y V,:kolek CI(Al l' _ 0{]02Ó8ij.

Drulr a ůčel rrmistované stgveb:
_ st*vby- pro r*klainu, LEDtliodtvé r*klarrrlrí obrar_rtvk;-, propaga{Č r'e klntirních motivr'j.

Urnístční stnveb na pozem$iu:
- na p*z*mku parc. č. :{t4sl:ll v kalastrálnírl itzgmi Zátrěhlict v Praz* 4.

l]rč*ni prostorového řtšcn í staveb:
- l} iks stavby pro r"eílalnrr. LED diot]irvá obrazor'ka E: lozn:čru l42s5x63$0rnnt *sazená na dvrltt

stojiních výšky anr-i.rko{venýclr cio že|ezobetonovýclt základovýclr patek. l:rrrle umístótt:t po levé st'riině

kr:munikace Jižní spi:jka ve snrĚrtt jizriy rra Snríchovt r:kra.j clrrazovh'"_ b[iž$i kg koniur}íka*i bi:dt' vrJilicn

órn od'íejihc okraie ie souÍirrJnicenli J_TSK x: }{i.}7567 * y* ]39:28, celk*vii výš}ra stavb'v n*př*vý$í

tonr nati přil*hli:m terénenr: ?} 1ks stavbv pro reklamu' Lh.I] ciirrilr':v1l obrazovka g ro:ttrčlu

l4285x63sgmtrr trsazená na clvott stojináclr výšky 4nr ukntv*rtýcli do železobe1ti;lrrvýcíi záklarl*výth

patek. burle umistčna po pravé straně komurrikace Jižni spo.ika v* sntérri 'iízrJy rret Smír:hova- r:kraj

obrazovky bližši kc komurrikaci buile vzrJílert 3m od'jt'jíh,r r:kraj* se souřadlioer,ri 'i-'x'sK x* l047595

á 
'v* 

?3s2??" celková výŠka stirvby lr*přcvýší lOnr n{iri přilehlýnr t*rét]ťlll.

Vy tnezctt í ťrzem i rlrrtče rtéhti v l iv.r' star'eb :

přerjnlětrrd stavby pt'* reklxmu jstru v souladu E i1'}r}ášk*u Č. j2i l999 str" }i1. n'r. Prahy. * ziivilznd

*ásti úzenrnílro p}ánri ikj*lníh,l *tl,arrt hl. rn. Pr'irhy. vi: zrlění pazeÍčjších ztnštl a předpisů' tlqJbal' se

*acháaí v úzenrí VN_ nerušíci výrnb_y a sluŽ-cl;' ťrzcr*í s]t"ruž'í pro *rrríslčrri zaí'íe**í sluŽeb a výrr:lr3'r'š*ho

rjrulrrr. vir:tně shla<}ťr a skladrrr,*cích ploch' s funkčrrilrr v3rlržitíln slrrŽ[ry" ngrušíci výrr:t:ii" pllrr'h-"*
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a zaiizení prcr sklarlování sauvisejíc.í s vyrnezerrýrn ťtlnkčnim, dvory pro údržbu poaentní*h komr"rnikací'

obchocl;-rí zaŤiz-tní, ntlmirlistratil.ti znřízerrÍ paikoviště P+R, čerpaci stalric* pcl-:*nnýc}r hrnt'it, stavby

a zaiízeni pr. pť$voŽ PiD, sběrné dvrrry' s dtlplrikovýrn Jirnkčním" v-vužitírn p*rkovací it oclst;rr'nú ploch3"'

garáŽe, korrrurrikace vozídlrrvé, n*z{:ynrá piosn,i zxřízerri a iiniová v*d*rrí TV" iJřeelmřlné stavby

ii*lyvolají širší zásďr rto výše uu"ae,ie firnkení plochy a bLlclrru -s}nuŽit 
porrz_e jakr:r stavhy doplrikovó'

rtoporueujici služby v dartó iok*litě' Strrvby pro reklamJ a rckiarntií zařízerríjsorr rnirnr: rrrěřitko ůzc*lníh*

p:lánu te kteryni úzenini plán pracuje.

71,uazná stanoviska clr:tčených trrgánů necbsahu_ii podrrrínkv a anijimi r"rtní v1'-iádřen nesouhlas" zálnér

neprxilóhá pr:soueení z htre*iska rii"ů n* životrri'plostřcilí p*dle zákrrna {. l00/200l sb'. * posuz*viiní

vlivů na životní pÍo$tredí a o n:rěně rrěkt*rych srrrrvisejících zák**ťt, v* znční zákona č. 93l20s4 SLr"

Zá:něr je v snulaclu s prrŽ*davk.v_ uverJenýn:iv $ 9Ů stávebnílto aákor:a a vlastník poz*nrku" na ktcréen má

být piriadtlr,aný zá*rěr rtskutečrrěn. vyda! st zár"něrem souhlas'

ll. {"lrad měýske části Pralra 4, crdbor stalcbni. jako stavebrl{ irřad pr'íslušný dlcr ustatrr:ver:i $ 13 odst' ]

písrn. c} zákotta č. 183l2Ů0s Slr., cl ú:r_"mnim plánoral'':11:_:l']ím řádu (stavehrni záktlrl)' r'e znětrí

poz**jších předpisů 1*at* jerr ''staverbni zlkon'') a v*vhl' č' 55/?{XX} Št}' ht. m. Pralry, kter*rt sc v.vrlávťr

Statut lrt. nr. Prahy, o* áoni pozdějšiclr předpisli posoudil pudlr* $ lilS stitvebrrílta zákol'ra r:lrlášení

stav|r'y. kleré rlnr l 6' l l ^?{} l 1 por1ala sprrlečn*sť

Dl} netT!'ark *"..,r., tČ 276;q849, se sirt}tm Na Kleovce č'p' Ž$4615, 1211 013 Prabn 2-Vin*hraďy'

kt*rou mstupiljs společntr:t ITÁ sprrl. $ ť.0'! rČ rzgt*s3?, se sÍdlem *i*řgmclrovrí č'p' ?'d5?16'

x}r*ha lů-Záběhlicr, I{}ó il0 řraba 10íi ,' lY!'.:-

idát* jen ',žada1eiu), a na z-áklaclé {r:hoto pr:souzetri pod}e $ 10{i orlst. 1 st*v*hrríhr'l Zilk(x]a sd*ltt1e'

ž-e s pr*vedeninr staveb:

l} lk$ stavby pro rekla*ru, l,ED tlioclové r:lrr*zavky tr r*rnrěr* 1{285r63.90mm o$&r'tlné nlr ďvrru

stoiináeh výšky ,tm rrkotl'ených d* želcuobetrrnovýcir záklatl*vý-clt patek, unlistěnč p* levé strnně

komunikace Jižní spojka ve směrrr jízrly nll Srxichtlv, na pozcnrku parc' č" 28{5120 v katas*rálrrínr

územÍ T,áběhtrice v Prare 4, s lhůtou tr'vání clo 31'3'2{}2*'

?i ltis stavby pro relrlanru, LaD di*dové o|rr*eovky * rozměru l4tssx{r3silnrm osxe*nt{ na dvrru

stojinát:h lýšky r{nr u1i*tvelrých tlo že]ezot eteinov$'cli základových pttr:k' urmistšnó pa prilvó ctr$tlě

k{'munikiic* .}ižni sprrjkn ve snrěru jízdy ,r,t smíth*va, !i{ pirzenrku p*rrc" č' 2845#{}

v katastr'ilnim rizenri i,ti'gl'li"* v Frttee d, s lhůtou trváir{ dCI 31.$.2t}?{i'

ssnhlasi.
lveta'1'ůmrlvá

vedrrucí r:ddčlení s{nvebtlíh* řádu t'\*.-.*-

,S;.",r;*;} 
*, .r'.; l,t L,;ardii Ss1-6 i ; ;1,r

J/ /'tsfls3: Í}"lď,.i.i:J$ i.t * ť:ťlx{i
i ",. 

'' i"l\il.ir:.; ailt{:i:iii
. J\t}Ť;}i.: 'tl':l:;t{ ] ' r;1;'. . '.

{ iil .! {,,.,,,J1.

Up17|ornční:
- Uz*rnní souhlas p1atí l2 r"rrěsí,:ťr tidc dnt"i*hr: vyclárri. ť]z-cnlní s**hlas purhývá platrrosti' rr*|ryl*-li

znpcrČ*Ío s v.vuži1írrr úzerni pro starrovený účcl'

'sctrhlasp}atípoctrr:bu1?lrrésiuťr:nepilzbi:v;vš*kplntttclxti.pokurl\,téfůdobčb-v{*sr:h|ášenutt
stavbou z.apočato' Llrťrtg raČíná běŽei rlrienr nás|eiiuj{eí:l: pr: 11tlí, ktl.-_ h-vl slavtbník*vi rŤ*ručen

so*lrlas, neLo rJn*m náslerlr1icírn pa elni. kd-v xplynulo 4{i dnii 
'.d 

r:lrlášr*xí'

- lnÍix"mace * lárněrtr rrrrrsi být vyvč$e na nu ůr*i',* př'istrrpns*i nísl# u stÍil'b-v xi:brl poz*nlku. la ltie hř

se ntá záměr uskrrtcčni1t pr: clobu r:ejrléne 30 dnťl'
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Předrnětem územnílro srruirlasu ir soultlasrt s r-rltlášerlínt n*ni kalrelrrvri verlení Nl{. }'iteré vyžadujc

ůzemní souhlas. popř' soulilas s olrlášenírn stavby. Pcl rTdání těchto opalření je rnožnr{ st*vlru

osvětlit.
Proviidét stavbu rrrťrže jaktr zhotovitel _|i:n *tar'ební poclrrikatel" kre$ při je^ií realizaci zatrezpečí

odborxÉ ved*llí prováclení stilYby stavb.Y\,ed*uoím. Dái* j* povinen z*bezpečit, tlbrl' prác* na slar'bř'

k jcjiclrž provádčni je přeejcpsánc, zvláštllí oprávnění,-v1'ktrnár'aly.ien clsob-v-' ktert! jsou drŽiteli

takovélto oprávrrění.
- Zliotovitel stavb'v j* poui,l"n prol,ádět stavbu v souladu s rczlrorltruti:rr nelro jinýrrr opl*třerrint

stavebrrího úřadu a s *věřenou'proj*ktol,ott clokrrntetttaci, dodrŽet r:beunó poŽadavky n* vý*tavbu,

popřípadě jiné techriické předpisy a íechnickó n{irm.Y a zajisÍit rlc'držr:r'ání ptvitucrstí k ochrattě

Života, edraví. životrrÍlro půstr**i a bezpcČrrosti prác* v1,'ptýváiicictr ec zvláštníclr priívníclr předpisti'

_ Stavei:ní}t 'ie povinen dbit na řádnorr piípruuu o'p'ouadáli stavbyl tato p{X'inrl0st se t-Ýká i turérrní*lr

ůprav a zařizeirí' řřitt'rrn musí nrít na zřeteli zejrnéna ochraltu živrrta a zdravi osob r:ttro zviřnt"

ochranu ŽivoÍrríhrl prostředí a rrra.ietkrr. išetrnost ř soirseristvi. "I'y{* pr:virrn0Sti má iu st*l'cb a jejiclt

změrr nev1.'žaciujících stavebrrí ptrvolení arri ohlášerri trsbo rr jirréiro obciobného záměnt' rrapřiklacl

zřízerrí reklarnniho zai,íz-eni. l'J stav*}r prováděných sv*por:tclii je star'elrník- rr:^r'nčž prrvinen uvést

do soulatju prostorové pololry stavb.v s ovéřeni',rr projektovou c1okilmťntagí' o ztlrá-ieni pr*ci rrn

sta'birch oro*bor"4"h'oLt pr.rvi:lcní je povin*n v ác,siat*čnirn předsÍiltu inÍbnnrrvat trsr-'by těnritr:

praceni přírrrrr dotčenó'
- při provárlění slavb!. jŮ stavebnik povinen oznárrrit stitvcblrírrru irřilclu př'edern terntírr zahájcní s{*vb'v,

název a sidt., stav*hního pridnikati:1e. který brrtlc stgvbrr provádět. u lr'épt'tt'tlrrcné Íbrrrry vý'stal'bli

jrnén<r a příil:rení 51ny$yrred*ucíh* nebo'crsot,u' tter* bLrrle i'yktinrivat st*vcbní dozr:r; zuičtty v těclrtr:

skutečnostech oznární neproclleně stavebnímu ůřadu g přecl zahá"|enín-: slavb}' unrístit na viditelnór*

mistě u v$tilptl ,',* otuu.,iištč štitek l prrvolcní sta\jbJ- * pon**hrrt jej tart až- do dok*rrÓení stavby'

příparinč $g v-ydání kolaudačnílr* ,c,uhlurr,: rozsálrlé siavby sc rnoh*u trenačit jinýnr vhcdnj:rn

způsobenr s urved"nli,r', údajri r* štítliu' dále"}e povinen zajixit, aťry'na stavbé n::!o 1a 
$t{\'sništi hyln k

rtrispozici ovčřettá ciokurnintacr, stavby u ui*"1'n," a.tttarty tj't<ajlci se praváděné stavb'r'' n*bil j*_ií

změnY' popřípadě jejiclr kopie'
_ Stavebriík je poviňen ohlásir stavebttimrt úřadu neproi1lerrč pr: jtjich rjištčrrí z-ávari1"r'la stavbé' které

trhrožujiŽivi:ty n zc]raví osob* ttebo bezpečt]ost stavby'

l'oučenil
Dng l4.i2'20l1 byl učiněn úřtdnízťtz::an], krerý bylzaložen do spisLr přeclrnětné věci' v* strtyslu rlst' 

"s 
7{)

odst'2stgvebníhozákona,ktcrýrtuyti:v5,.áriniťrIr-lilrrríltosorrirlasusloučstrrrsvYi"láttírrrsott1llasrt
s provedetrím olrlášerrýc1r staveb'

Irřílotra pro st*vetrníka: tlvěi errá pro'|ekrová dokut:rerr1nce a situačr"ri'u'ýkres bude před1rrra slar'ebníkovi

v úíeiJnich hocjirráth Po: 08:l}0'lb:0{Jlrod., st: {i9:Úi}_18:0{}ltod.. v kan*, Č' 5t?- 5. patrtr' r'hudcrvé Uřadrr

N{Č Prah.v 4, Antala Staška 2l}59/8{Ji}. l40 46 Pra{rn 4'

ob{r"ži:
doporučenč do vlastních rukou:

DI) netwark s'r.o., IDDS: 99u;'aull

zalil.ITA spol' s r'*." IDDs: r4vc2Ťd

Cn: spis. evid*nce


