MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Č.J.: MCP6 011414/2012
V Praze dne: 8.2.2012
SPIS. ZN.: SZ MCP6 080421/2011/OV/Mz
Značka: P-2015 a ost./Dej
Vyřizuje: David Marmazinský
Kontaktní spojení: tel.: 220 189 817 / dmarmazi@praha6.cz
Referentské č.: 198
Příloha pro stavebníka: informace k zaplacení správního poplatku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ KE ZŘÍZENÍ VODNÍHO DÍLA
Hlavní město Praha, zast. OMI MHMP, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1,
kterého zastupuje ZAVOS, s r.o., IČ 60203013, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
(dále jen "stavebník") podal dne 23.8.2011 žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
•

SO 02 – splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu DN 300 délky cca 41,50 m na
pozemcích č.parc. 2293/1, 2336/1, 4131/1, 4146, k.ú. Dejvice, Praha 6

•

SO 03 – splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu DN 300 délky cca 16,00 m na
pozemcích č.parc. 4131/1, 4144, k.ú. Dejvice, Praha 6

•

SO 06 – splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu DN 300 délky cca 6,00 m na
pozemcích č.parc. 2015, 4109, k.ú. Dejvice, Praha 6

•

SO 08 – splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu „B-2“ DN 300 délky cca 207,80 m
včetně čerpací stanice na pozemcích č.parc. 2133/5, 4131/1, 4131/4, 4139/1, 4140, , k.ú. Dejvice,
Praha 6 (ul. Pokojná)

•

SO 09.1 – vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100 délky cca 203,16 m na pozemcích
č.parc. 2133/5, 4131/1, 4131/4, 4139/1, 4140, , k.ú. Dejvice, Praha 6 (ul. Pokojná)

v rámci stavby „Stavba 7500-TV Praha 6, etapa 0001 - Šárecké údolí - Dostavba kanalizace a
vodovodu v Šáreckém údolí“.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6, jako místně příslušný úřad dle ust. § 11 zákona č.500/2004
Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a
doplňků, a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle § 15 odst. 1
písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších změn a doplňků a podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání
na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy pro stavební řízení uplatnit do
15-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům se nepřihlíží.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, kancelář
č. 307 ve 3. patře, v úřední dny: po 8:00-18:00, st 8:00-18:00).

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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 územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Za správnost:

David Marmazinský
referent odboru výstavby
Otisk úředního razítka.

Obdrží:
navrhovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (v zastoupení):
1. ZAVOS, s r.o., IDDS: drvcqvv
vlastníci pozemků a staveb – účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
2. Hlavní město Praha, zast. SVM MHMP, IDDS: 48ia97h
3. Městská část Praha 6, zast. OSOM ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/25, 160 00 Praha 6-Bubeneč
4. Pražská vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: a75fsn2
ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 6 po dobu
15-ti dnů.
dotčené orgány:
5. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
6. Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j
7. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
8. OOP MHMP, IDDS: 48ia97h
9. OKR MHMP, IDDS: 48ia97h
Na vědomí:
10. OOP MHMP, správce vodního toku, IDDS: 48ia97h
11. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
12. TSK hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město
13. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
14. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
15. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
16. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
17. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., IDDS: fhidrk6
18. ELTODO-CITELUM, s r.o., IDDS: k3h3xq2

