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Č.j.                                           Vyřizuje:                                                V Praze dne
MCP20 6881/2018/OZPD/Čech/R                                        Ing. Jaroslava Čechurová 12.4.2018

R O Z H O D N U T Í
O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Městská část Praha 20, Úřad městské části  -  odbor životního prostředí a dopravy (dále jen 
"Odbor životního prostředí a dopravy"), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. § 104 
odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), jako speciální 
stavební  úřad podle ustanovení  § 15 odst.  1 písm. d) zákona č.  183/2006 Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební 
zákon"), podle § 32 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a vyhlášky č. 55/2000 Sb. 
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, místně 
příslušný  správní  orgán  podle  ust.  §  11  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), podle § 118 stavebního zákona projednal žádost 
žadatele: Hlavní město Praha, zastoupené odborem městského investora Magistrátu hl. 
m.  Prahy,  se  sídlem Mariánské  nám.  2,  110  01  Praha 1,  IČ  0006458,  které  zastupuje 
společnost ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, IČ 60203013 ze 
dne  11.10.2017  o  vydání  rozhodnutí  o  povolení  změny  stavby  před  jejím  dokončením  pro 
stavbu: 

"dešťová  kanalizace  v  ul.  Bříšťanská  v  úseku  mezi  ul.  Dolská  a  Domkovská  na 
pozemcích parc. č. 3446/4 a 3754 v kat. území Horní Počernice“, která je součástí stavby 
č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013, komunikace Božanovská 2. část“ 
Změna  stavby  vodního  díla  spočívá  v  následujícím:  V  průběhu  výstavby  bylo  zjištěno,  že 
stávající kanalizace v ul. Bříšťanská na parc.č. 3446/4 a 3754 v k.ú. Horní Počernice (v úseku 
mezi  ul.  Dolská  a  Domkovská),  se  kterou  se  počítalo  por  odvodnění  zpevněných  ploch  v 
Bříšťanské ul., je v nevyhovujícím stavu z hlediska dimenze, stavu a kapacity. Z tohoto důvodu 
je navrženo odvodnění novou dešťovou kanalizací v délce 59,00 m z železobetonových tub DN 
300 a přípojky od UV z kameninových trub DN 200 v celkové délce 21,0 m. Na stavbu bylo 
vydáno  stavební  povolení  pod  č.j.  MCP20  003307/2016/OVUR/Kr  ze  dne  10.3.2016,  které 
nebylo právní moci dne 14.4.2016

a povoluje změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu:

"dešťová  kanalizace  v  ul.  Bříšťanská  v  úseku  mezi  ul.  Dolská  a  Domkovská  na 
pozemcích parc. č. 3446/4 a 3754 v kat. území Horní Počernice“, která je součástí stavby 
č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013, komunikace Božanovská 2. část“

Předmětem změny stavby vodního díla před jeho dokončením je  odvodnění novou dešťovou 
kanalizací v délce 59,00 m z železobetonových tub DN 300 a přípojky od UV z kameninových 
trub DN 200 v celkové délce 21,0 m. Stoka bude vedena v nově navržené komunikaci mezi 
stávající splaškovou kanalizací a stávající  dešťovou kanalizací  DN150 a bude napojena do 
stávající šachty D112 na stávající kanalizaci SKL DN300 ve východní části ul. Bříšťanská. Tato 
kanalizace  je  uložena v dostatečné hloubce  a  je  napojena do nově vybudované dešťové 
kanalizace  v ul. Domkovská. Stávající dešťová kanalizace DN150 bude ponechána v zemi a 
bude sloužit nadále k odvodnění stávajících přípojek. Do nově navržené stoky budou napojeny 
pouze uliční vpusti pro odvodnění komunikace. Do nové dešťové kanalizace není možné napojit 
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svody střech jednotlivých domů.  Navrhované technické řešení  zachovává koncept  odvádění 
dešťových vod v lokalitě,  jak bylo navrženo stavbou  „Stavba č.  3295 TV Horní  Počernice, 
etapa 0013, komunikace Božanovská 2. Část“.  Dešťové vody byly původně odvedeny přes 
stávající dešťovou kanalizaci DN150 do nově navržené dešťové kanalizace v Dolské ul. a dále 
dešťovou  kanalizací  v ul.  Meziluží  do  nově  vybudované  kanalizace  v ul.  Domkovská.  Nová 
dešťová kanalizace oproti původnímu řešení odvádí dešťové vody přímo do dešťové kanalizace 
v ul. Domkovská. Celkové vodohospodářské řešení není měněno.

SO 301 – odvodnění
Stoka D32-1      ŽB DN 300 délka  59,00 m ul. Bříšťanská  
přípojky od UV   KT DN 200  délka    21,00 m ul. Bříšťanská

Stavba  bude  provedena  na  pozemcích  parcelní  číslo  3446/4  a  3754  v  kat.  území  Horní 
Počernice. 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je společnost: 
Hlavní  město Praha,  zastoupené odborem městského investora Magistrátu hl.  m. Prahy,  se 
sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ 0006458, které zastupuje společnost  ZAVOS 
s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, IČ 60203013.

Podmínky pro změnu stavby před jejím dokončením zůstávají stejné jako u stavebního povolení 
ze dne 10.3.2016  č.j. MCP20 003307/2016/OVUR/Kr s nabytím právní moci dne 14.4.2016.

Odůvodnění

Dne 11.10.2017 podal žadatel, kterým je Hlavní město Praha, zastoupené odborem městského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ 0006458, 
které zastupuje společnost  ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, IČ 
60203013 žádost o změnu stavby před jejím dokončením, která spočívá v  odvodnění novou 
dešťovou kanalizací  v  délce  59,00 m z železobetonových tub DN 300 a  přípojky od UV z 
kameninových trub DN 200 v celkové délce 21,0 m.

Změna  stavby  vodního  díla  spočívá  v  následujícím:  V  průběhu  výstavby  bylo  zjištěno,  že 
stávající kanalizace v ul. Bříšťanská na parc.č. 3446/4 a 3754 v k.ú. Horní Počernice (v úseku 
mezi  ul.  Dolská  a  Domkovská),  se  kterou  se  počítalo  por  odvodnění  zpevněných  ploch  v 
Bříšťanské ul., je v nevyhovujícím stavu z hlediska dimenze, stavu a kapacity. Z tohoto důvodu 
je navrženo odvodnění novou dešťovou kanalizací v délce 59,00 m z železobetonových tub DN 
300 a přípojky od UV z kameninových trub DN 200 v celkové délce 21,0 m. Na stavbu bylo 
vydáno  stavební  povolení  pod  č.j.  MCP20  003307/2016/OVUR/Kr  ze  dne  10.3.2016,  které 
nebylo  právní  moci  dne  14.4.2016.  Odbor  životního  prostředí  a  dopravy  v  průběhu  řízení 
neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se 
podává u Městské části  Prahy 20,  Odboru životního prostředí  a  dopravy,  Jívanská 647/10, 
Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913. O odvolání bude rozhodovat Magistrát hlavního 
města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha 1. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník  dostal  jeden  stejnopis.  Nepodá-li  účastník  potřebný  počet  stejnopisů,  vyhotoví  je 
správní  orgán  na  náklady  účastníka.  Odvoláním lze  napadnout  výrokovou  část  rozhodnutí, 
jednotlivý  výrok nebo jeho vedlejší  ustanovení.  Odvolání  jen proti  odůvodnění  rozhodnutí  je 
nepřípustné. 
Správní poplatek byl vyměřen ve výši 1.000,- Kč podle položky č. 18 odst. 5 sazebníku zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč, a byl 
uhrazen dne 6.4.2018.

                                                                                               Mgr. Věra Bidlová



                                                          vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce. 
Poslední den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:     12.4.2018          Sejmuto dne:   30.4.2018

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení 
veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 20 po dobu 15 dnů. 

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 24 odst. 1 správního řádu:
Hlavní město Praha, zastoupené Odborem městského investora MHMP, se sídlem Mariánské 
nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ 0006458, v zastoupení společností ZAVOS s.r.o., Vinohradská 
2516/28, 120 00 Praha 2, IČ 60203013
Ostatní účastníci řízení: - doručuje se veřejnou vyhláškou
Dotčený orgán:
Hygienická stanice hl.m. Prahy, Měšická 646,  190 00  Praha 9
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00  Praha 2

Ostatní:  
Hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti,  Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 – 
Staré Město 
Pražská vodohospodářská společnost, Žatecká 110/2, 110 00  Praha 1
Pražské vodovody a kanalizace, Pařížská 11, 110 00  Praha 1
ÚMČ Praha 20 – Odbor hospodářské správy a investic
spis
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