Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor výstavby
a územního rozhodování
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

NAŠE ZNAČKA
MČ P7 21120/2016/OVT/Hart
Vod657/P

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.Hartmann/220144220

PRAHA/DATUM
27.5.2016

OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o povolení vodního díla
Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování, jako věcně
příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ust. § 15 odst. 4
a podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků a dle § 15 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, jako místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1a) správního
řádu - společnost BD U VODY s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ
27130631, zastoupený Janou Csibovou, bytem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, nar.
27.4.1963, podal dne 14.4.2016 (a doplnil dne 23.5.2016) žádost o povolení stavby vodního díla.
Vodním dílem jsou tři vsakovací šachty, které jsou doplněny o tři retenční nádrže s regulovaným
odtokem do jednotné kanalizace. Vsakovací šachty budou mít vnitřní průměr 1000 mm, jejich dno
bude více než 1 m nad úrovní hladiny podzemní vody. Retenční nádrže budou o objemu 12 m3, 26
m3 a 30 m3 a regulovaný odtok každé z nich bude 1,4 l/s, tzn. Celkový regulovaný odtok do
jednotné kanalizace bude max. 4,2 l/s.
Lokalita se nachází ve vodoprávním úřadem stanoveném záplavovém území Vltavy a Berounky pro
Q20 a Q100 a rovněž spadá do záplavového území nejvyšší známé povodně (srpen 2002). Vodní dílo
bude budováno v rámci stavby bytového domu U Vody, umístěném na pozemku č. parc. 502, 503,
504, 506, 509/1, 510/1, 511/1, 512/1, 513, 514, 515, 516, 517, 518/1, 525/1, 526, 2290/2, 2291,
2297/1, k.ú. Holešovice, Praha 7.
Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení o povolení vodního díla dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a dle ust. § 115 stavebního zákona.
Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování, nenařizuje dle
ust. § 49 správního řádu ústní jednání vzhledem k tomu, že ke splnění účelu řízení a uplatnění práv
účastníků to není nezbytné.
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Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování, stanoví pro
uplatnění případných námitek lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude
brán zřetel. Součastně vyzýváme dotčené orgány, aby svá stanoviska sdělily ve stejné lhůtě, jinak
k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu možnost
seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 232 Městské části Praha 7, Nábř. kpt.
Jaroše 7/1000, v pondělí nebo středu v době od 8,30 – 11,30, 12,30 – 18,00 hod.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí odboru výstavby
a územního rozhodování

Oznámení se doručuje :
I. účastníkům řízení - § 27 odst. 1 a) správního řádu
Jana Csibová, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
II. účastníkům řízení - § 27 odst. 2 správního řádu
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 2, 110 00 Praha 1
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 00 Praha 5
III. dotčené orgány a správci sítí
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
IV. na vědomí
spis
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