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Věc:  

 
 
 
 

O Z N Á M E N Í 
 

o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vodního díla  
 
 
 

Žadatel, společnost ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, IČ 60203013, v 
postavení zplnomocněného zástupce stavebníka, kterým je Hlavní město Praha, zastoupené odborem 
městského investora MHMP, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581 (dále jen 
"žadatel"), podal dne 11. 06. 2018 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení pod názvem stavby: 
"Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0025 – K Rybárně“. Jedná se o vodovodní řad na 
pozemcích parc. č. 4374/5 a 4374/8 v kat. území Horní Počernice“, který je součástí stavby č. 3295 TV 
Horní Počernice, etapa 0025 – K Rybárně, na kterou bylo vydáno dne 13. 4. 2012 stavební povolení pod 
č. j.: MCP20 004765/2012/OZPD/KOR, právní moc nabylo dne 9. 5. 2012. Platnost stavebního povolení 
byla prodloužena rozhodnutím č. j. MCP20 004409/2014/OŽPD/Čech/R ze dne 6. 5. 2014 s nabytím 
právní moci dne 3. 6. 2014. Další prodloužení stavby bylo rozhodnutí č. j. MCP20 
8332/2016/0ŽPD/Čech/R ze dne 31. 05. 2016, které nabylo právní moci dne 13. 07. 2016 a jeho opravné 
rozhodnutí č. j.: MCP20 11584/2016/OŽPD/Čech ze dne 13. 07. 2016, které nabylo právní moci dne 
03. 08. 2016.  
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti citovaného stavebního povolení 
o 2 roky. 
 
 Odbor životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad místně příslušný dle ust. § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný dle § 106 zákona č. 254/2001 
Sb., vodní zákon, a dále příslušný podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 115 vodního 
zákona a § 115 odst. 4 a § 118 stavebního zákona, oznamuje známým účastníkům řízení zahájení řízení 
ve výše uvedené věci. 
 Jelikož jsou odboru životního prostředí a dopravy dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení dané žádosti, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona 
od ústního jednání spojené s místním šetřením. 



 Účastníci řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení mohou uplatnit své námitky 
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
Účastníci řízení o změně stavby před dokončením, spočívajícího v prodloužení termínu k dokončení 
stavby, mohou uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. 
 Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 214 zdejšího odboru životního prostředí a 
dopravy v úředních dnech (pondělí 8,00 - 12,00 a 14,00 - 18,00 hodin, středa 8,00 - 12,00 a 14,00 - 18,00 
hodin a pátek 8,00 -11,00 hodin). 
 Odbor životního prostředí a dopravy upozorňuje žadatele, že před vydáním rozhodnutí je nutné 
uhradit správní poplatek vyměřený investorovi podle položky č. 18 odst. 5 sazebníku zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun. Správní 
poplatek lze uhradit převodem na účet č. 107-6787610247/0100 variabilní symbol: 3050000744.  
 
 
 

Mgr. Věra Bidlová 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 

 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení (doporučeně):  
Hl. m. Praha IČ: 00064581, MHMP – Odbor technické vybavenosti v zastoupení společnosti ZAVOS s. r. 
o., Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, IČ: 60203013 
Pavel Holuša, Biskupcova 1750/67, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
 
Ostatní účastníci řízení (doporučeně): 
Městská část Praha 20, zast. Odborem hospodářské správy a investic, Jívanská 647, 193 00 Praha 20- 
Horní Počernice 
 
Dotčené správní orgány: 
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2 
 
Ostatní:   
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1- Staré Město 
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Hostivař 
Městská část Praha 20 - Odbor výstavby a územního rozvoje 
spis 
 

 

 
 
 
Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení veřejnou 
vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 20 po dobu 15 dnů. Poslední den vyvěšení je 
dnem doručení. 
 
 
 
 

Vyvěšeno dne 11. 07. 2018    Sejmuto dne: 27. 07. 2018 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
        Mgr. Věra Bidlová 
        vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
        Úřadu městské části Praha 20 
        Jívanská 647/10 
        193 21 Praha 9 – Horní Počernice 
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