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ROZHODNUTÍ 

 

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20 jako vodoprávní úřad příslušný podle 

§ 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"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 

zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění 

pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodních děl, kterou podala 

dne 01. 07. 2021 obec: 

hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené 

Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 

se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého na základě plné moci zastupuje 

PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely, 

a vydává podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona 

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

ke stavbě vodního díla s názvem: 

SO 01 – Splašková kanalizace, který je součástí stavby vedené pod společným názvem: 

„Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, Etapa 0034 V Slavětíně“.  

 

Vodním díle smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), splašková kanalizace, jejíž součástí je provozní soubor PS 01 Čerpací stanice, je 

vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). 

 

Údaje o místu a předmětu rozhodnutí vodních děl: 

Kraj    Praha 

Obec    Praha 

Kód katastrálního území 643777 

Název katastrálního území Horní Počernice
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Dotčené pozemky parc. č.  4501/1, 4502/9, 4501/11, 4501/12, 4200/27, 4188/1, 4160/1, 4160/3,  

4160/2, 4135/14, 4238, 4241/5 

ID VÚ: DVL_0750, Rokytka od pramene po ústí toku Vltavy 

Číslo hydrologického p. 1-12-01-0330-0-0 

 

Přehled umístění jednotlivých částí splaškové kanalizace a určení jejich polohy v souřadnicovém systému 

S-JTSK, výškový systém Bpv je v následující tabulce:  

 

Název  

části 

stavby 

Typ stavby Dotčený pozemek  

parc. č. v k. ú. Horní 

Počernice 

S-JTSK 

Začátek řadu, 

poloha části 

stavby 

Y; X 

S-JTSK 

Konec řadu 

Y; X 

PS 01 Čerpací stanice 4501/1 Y=728 104,79 

X=1 042 808,37 

 

Stoka S1 Splašková kanalizace 

gravitační 

4501/1, 4501/11, 4200/27, 

4188/1, 4160/1, 4160/3, 

4160/2, 4135/14 

Š1-stavítková 

Y=728 102,44 

X=1 042 808,47 

Š16 

Y=727 968,46 

X=1 042 537,32 

Stoka S2 Splašková kanalizace 

gravitační 

4501/1, 4502/9, 4501/12, 

4501/11, 4160/2 

Š1-stavítková 

Y=728 102,44 

X=1 042 808,47 

Š31 

Y=728 052,54 

X=1 042 517,93 

Stoka S1-1 Splašková kanalizace 

gravitační 

4160/1 Š8 

Y=728 040,57 

X=1 042 680,34 

Š17 

Y=728 011,83 

X=1 042 679,14 

Stoka S1-2 Splašková kanalizace 

gravitační 

4160/1 Š8 

Y=728 040,57 

X=1 042 680,34 

Š18 

Y=728 052,32 

X=1 042 680,85 

Stoka S2-1 Splašková kanalizace 

gravitační 

4501/1, 4501/11, 4160/1 Š22 

Y=728 105,70 

X=1 042 683,06 

Š32 

Y=728 074,47 

X=1 042 681,76 

Výtlak 

z ČS1 

Výtlak z ČS1 4501/1, 4502/9, 4241/5, 

4238 

Stávající šachta 

Y=728 132,75 

X=1 042 588,18 

 

   ŠV3=UŠ 

Y=728 134,23 

X=1 042 588,95 

 

   ŠV2 

Y=728 129,48 

X=1 042 601,84 

 

   ŠV1 

Y=728 106,21 

X=1 042 605,15 

 

   L1 

Y=728 107,70 

X=1 042 620,68 

L8 

Y=728 104,70 

X=1 042 806,39 

PS 01 Čerpací stanice 4501/1 Y=728 104,79 

X=1 042 808,37 

 

PS 01 Obslužná plocha 4501/1   

 

Stanoví podle § 115 odst. 1 stavebního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 

1. Kanalizační řady budou provedeny dle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, 

kterou vyhotovila v lednu 2021 spol. PROJEKT IV s. r. o., IČ: 25601172, Jilemnická 707, 197 00 

Praha 9 – Kbely. Hlavním projektantem je Ing. Jaroslav Knotek (ČKAIT č. 0000059). 



 

 

2. Z Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby č. j. ZADOST202103019 ze dne 5. 5. 2021, 

vydaném společně Pražskou vodohospodářskou společností (dále jen PVS, a. s.) a Pražskými 

vodovody a kanalizacemi, a. s. (dále jen „PVK, a. s.“) musí být dodrženy podmínky: 

 k provedení čerpací šachty: potrubí vzduchotechniky bude svedeno cca 0,5 m nad spínací 

hladinu čerpadel, žebřík pro sestup do jímky z podesty bude opatřen ochranným košem, 

vstupní otvor bude mít rozměry 600 x 900 mm, montážní otvory budou dva pro každé 

čerpadlo zvlášť, uzamykací systém SUS,  

 budou splněny podmínky uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí Vyjádření 

k povolení vodohospodářské stavby č. j. ZADOST202103019 ze dne 5. 5. 2021, 

 veškeré změny ve schválené projektové dokumentaci, které se týkají materiálu, dimenze, 

umístění, uložení nebo způsobu provedení vodovodů a kanalizací nebo na ně mohou mít 

vliv, musí být opětovně předloženy k posouzení Pražské vodohospodářské společnosti 

(dále jen PVS, a. s.) a Pražským vodovodům a kanalizacím, a. s. a (dále jen „PVK, a. s.“).  

 stavebník má povinnost s časovým předstihem minimálně 30 pracovních dnů projednat se 

stavebním dozorem PVK, a. s., případné opatření na kanalizaci. 

 k napojení kanalizačního řadu na stávající zařízení ve správě PVS, a. s. a provozování 

PVK, a. s. jsou oprávněni pouze zaměstnanci PVK, a. s. Obdobně musí být postupováno i 

v případě odpojení od stávajícího zařízení. Veškeré práce budou provedeny na základě 

objednávky a na náklady stavebníka.  

 budou dodrženy obecné podmínky společností PVS, a. s. a PVK, a. s., uvedené ve 

Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby č. j. ZADOST202103019 ze dne 5. 5. 2021.  

3. Ve Vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. č. j. 

2020/OSDS/02189 ze dne 21. 4. 2020 je souhlas podmíněný respektováním stávajících 

plynárenských zařízení a dále povinnost pro stavebníka zajistit vytyčení těchto zařízení před 

zahájením stavby a další zde uvedené body k ochraně těchto zařízení. 

4. V Souhlasném stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství hl. m. Prahy č. j. KRPA-

56542-1/ČJ-2021 - 0000DŽ ze dne 11. 3. 2021) je uvedena podmínka, která bude splněna do doby 

zahájení stavby. Citace: 

 „U větve č. 4 jsou navrženy vjezdy na pozemky, které nejsou v souladu s ČSN 73 6110, čl. 

10.1.2.12, resp. maximální možná délka snížené obruby (6 m). Proto s tímto řešením nelze 

souhlasit“. 

 Návrh dopravně inženýrského opatření a dopravního značení bude předložen k posouzení 

v dostatečné lhůtě tak, aby bylo možné jej řádně projednat s dostatečnou časovou rezervou 

a dodržet platnou legislativu.  

5. Souhlasné vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení PRE distribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 

150 00 Praha 5 č. j. S21130/300086768 ze dne 9. 3. 2021, kde jsou uvedeny obecné podmínky 

ochrany, vztahující se pouze ke stávajícím sítím, které je nutné respektovat. 

6. Budou dodrženy podmínky z Koordinovaného závazného stanoviska pro stavební řízení ke 

stavebnímu záměru: „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně“ vydané pod 

č. j. MCP20 005187/2021/OZPD/Varg ze dne 31. 3. 2021, a to: 

 úsek dopravní: vjezdy na větvi 3 budou vydlážděny barevně přesně v rozsahu vjezdu, 

 úsek nakládání s odpady: v případě výskytu nebezpečných odpadů budou předány do 

zařízení určeného k nakládání s daným druhem nebezpečného odpadu a stejně tak bude 

naloženo s ostatními druhy a kategoriemi odpadů. Prostor a místo s nakládáním 



 

 

nebezpečného odpadu bude označeno, musí být umístěny příslušné identifikační listy a při 

jejich přepravě musí být vyplněný ohlašovací list, 

 bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi, 

 ke kolaudačnímu souhlasu bude předložený přehled jednotlivých druhů odpadů a doklad o 

nakládání s nimi. 

7. Stavba kanalizačních řadů a čerpací stanice bude prováděna stavebním podnikatelem 

(dodavatelem). Termín zahájení stavby, jméno, adresu stavebního podnikatele včetně dokladu o 

jeho oprávnění k provádění staveb a jméno a doklad o oprávnění stavbyvedoucího oznámí 

stavebník stavebnímu úřadu nejpozději 7 dní před zahájením stavby. 

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

 dokončení stavby bude v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu oznámeno min. 10 dnů 

před předpokládaným termínem. 

9. Při provádění stavby bude dodržena doba nočního klidu dle § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. Podle tohoto ustanovení se noční dobou rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou, 

a to pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi.  

10. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, 

zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého 

na základě plné moci zastupuje PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem 

Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely, 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany (pozemky 

4501/1 a 4501/12 v k. ú. Horní Počernice),  

 Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI, Jívanská č. p. 647/10, 193 00 Praha 9 - svěřená 

správa nemovitosti ve vlastnictví obce hlavního města Prahy je Městské části Praha 20, 

Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice (svěřené pozemky parc. č.  4135/14, 

4160/1, 4160/2, 4160/3, 4188/1, 4241/5, 4238 v k. ú. Horní Počernice), 

 Nomie, s. r. o., V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice (pozemek parc. č. 

4200/27 v k ú. Horní Počernice)  

 hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, 

zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem evidence majetku, odd. výkonu 

vlastnických práv, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 

00 (pozemek parc. č. 4502/9 v k. ú. Horní Počernice, 

 Pražská vodohospodářská společnost, a. s. IČ: 2740356112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 

Odůvodnění 

Žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla byla žadatelem, kterým je hlavní město Praha 

IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem Freimannem, 

pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 

110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého na základě plné moci zastupuje PROJEKTIV IV, s. r. o., 

IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely, byla doručena Úřadu městské části Praha 

20 dne 01. 07. 2021 pod č. j. MCP20 015353/2021.  

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. 



 

 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem 

č. j. MCP20 016004/2021/OZPD/Haj ze dne 14. 7. 2021. Současně, podle ustanovení § 112 odst. 2 

stavebního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy 

a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 

stavebního zákona. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené 

orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.  

Při prostudování doložených dokladů k žádosti vodoprávní úřad zjistil, že přes veškerou snahu a přísliby 

se žadateli v zastoupení nepodařilo splnit podmínku kladného vyjádření, uvedenou ve společném Vyjádření 

k povolení vodohospodářské stavby (dále jen „Vyjádření“) organizací Pražská vodohospodářská společnost 

, a. s. + Pražské vodovody a kanalizace, a. s., deklarované v bodě 5 Vyjádření pod č. j. ZADOST 202103019 

ze dne 4. 5. 2021, a to: vypořádat majetkoprávní vztahy k novým předmětným vodním dílům a doložit kopii 

uzavřené smlouvy o převodu dokončené stavby budoucímu uživateli. 

Uvedené organizace jsou budoucím správcem a provozovatelem nových vodních děl, jsou účastníky ve 

stavebním řízení, přímo dotčeny a podmínky v jejich Vyjádření proto vodoprávní úřad respektoval a 

dopisem MCP20 018816/2021/OZPD/Haj ze dne 16. 8. 2021 proto podle § 111 odst. 3 stavebního zákona 

stavebníka vyzval k doplnění chybějícího dokladu. Zároveň podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, určil stavebníkovi lhůtu k doplnění žádosti vad podání výše 

uvedené ve výzvě do 30. 09. 2021. Dle § 111 odst. 3 stavebního zákona přerušil stavební řízení zahájené 

podáním žádosti dne 01. 07. 2021 o vydání stavebního povolení na výše uvedenou část stavby. 

Stavebník požadovaný doklad (kopii Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MHMP 

č. INO/21/08/OO7167/2021 ze dne 14. 7. 2021) doložil podáním pod č. j. MCP20 

020814/2021/OZPFD/Haj ze dne 10. 9. 2021. Uvedeným dnem správní lhůty v řízení o povolení stavby 

pokračují. 

Vodoprávní úřad oznámil pokračování zahájeného řízení pod č. j. MCP20 021587/2021/OZPD/Haj. 

ze dne 20. 9. 2021 všem jemu známým účastníků řízení a dotčeným orgánům a zároveň podle § 114 odst. 1 

stavebního zákona stanovil lhůtu 10 dnů pro uplatnění námitek proti projektové dokumentaci, způsobu 

provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

V rámci řízení o povolení stavby se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při 

územním řízení, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Vodoprávní úřad neinformoval žádné občanské sdružení o zahájeném řízení, protože se jedná o stavbu 

technické infrastruktury a stavební řízení je vedené podle § 15 vodního zákona, ze kterých jsou občanská 

sdružení vyloučena na základě ust. § 115 odst. 6 vodního zákona. 

Stručný popis záměru: 

Stavba je členěna na objekty, a to: objekt SO 01 – Splašková kanalizace, SO 02 – Odvodnění komunikace, 

SO 03 – Komunikace, SO 04 – Veřejné osvětlení a provozní soubory PS 01 – Čerpací stanice.  

Předmětem zahájeného řízení o povolení stavby je objekt SO 01 - Splašková kanalizace, který kromě stok 

splaškové gravitační kanalizace zahrnuje provozní soubor čerpací stanici a výtlak (provozní soubory PS 01 

– Čerpací stanice) a dále obslužnou plochu okolo čerpací stanice.  

Navrženy jsou dvě hlavní stoky S1 a S2 svedené do čerpací stanice, která je umístěná v jihozápadní části 

lokality V Slavětíně. Do hlavních stok jsou napojeny stoky S1-1, S1-2 a S2-1.  

Stoka S1 – KAM DN300 o délce 419,7 m bude vedena v části ul. V Slavětíně do jižní části ulice, kde odbočí 

západně do nové čerpací stanice v ul. Ve Žlíbku. 

Stoka S1-1-KAM DN300 o délce 28,8 m se napojí do hlavní stoky S1 ve střední větvi (východní část) v ul. 

V Slavětíně. 

Stoka S1-2-KAM DN300 o délce 11,8 m se napojí do hlavní stoky S1 ve střední větvi (západní část) v ul. 

V Slavětíně. 

Stoka S2 – KAM DN300 o délce 334,2 m bude vedena severní části ul. V Slavětíně jižním směrem podél 

ul. Ve Žlíbku, kde bude zaústěna do nové čerpací stanice. 

Stoka S2-1-KAM DN300 o délce 31,3 m se napojí do hlavní stoky S2 ve střední větvi v ul. V Slavětíně. 

Čerpací stanice (dále jen „ČS“) o průměru 2,5 m a o hloubce 7,2 m bude umístěna v zeleném pásu při ul. 

Ve Žlíbku (severovýchodně od vjezdu do areálu Nomie, s. r. o.). ČS bude vybavena dvojicí čerpadel (1 + 

1 rezervní). Kapacita čerpací stanice je dimenzována na stávající stav s rezervou rozvoje a s akumulací na 

10hodinový výpadek elektrické energie. Akumulační objem = 6,95 m3 a havarijní objem = 12,98 m3. 



 

 

Výtlačné potrubí z ČS-HDPE D110 x 10 je o délce 241,6 m a bude vedeno souběžně se stokou S2 severním 

směrem, kde v úrovni objektu č. pop. 2092 kolmo kříží ulici Ve Žlíbku. Před napojením do stávající šachty 

čerpací stanice Dandova přejde na gravitační potrubí KAM DN300 o délce 1,7 m. 

Veřejné části kanalizačních přípojek budou vedeny z jednotlivých stok přes kolmé odbočné kusy 300/200 

z hrdlových kameninových trub DN200, které budou ukončeny na hranici pozemků jednotlivých domů. 

Rozvody NN pro ČS budou vedeny z volného pole stávající RIS 82/2402 novým kabelem: J4x16 o délce 

19,8 m, který bude ukončen v nové rozvodové skříni typu SS 102 a která bude společně s elektroměrovou 

rozvodnicí osazena ve zděném pilíři v ul. Ve Žlíbku v místě tak, jak je uvedeno v územním rozhodnutí. 

Obslužná plocha k čerpací stanici při ul. Ve Žlíbku je navržena o půdorysných rozměrech 3,4 x 12 m ze 

zámkové dlažby. Celkem 50,7 m2. 

V rámci objektu SO 01 - Splašková kanalizace jsou navrženy kanalizační řady celkem o délce 825,8 m. 

Maximální celkový počet ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“), které je dle Technické zprávy na str. 2 

(dále jen „TZ“) možné napojit v této lokalitě v současnosti, je 151 EO včetně výhledu. Na str. 10 TZ v kap. 

7 Hydrotechnické výpočty je uvedený celkový počet EO včetně výhledu 171 EO. 

 

Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků řízení podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona 

a § 109 písm. a) stavebního zákona a současně podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu tak, že 

účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je:  

 obec, hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, 

zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město. 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 správního řádu tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu 

ustanovení § 112 odst. 1 a § 27 odst. 1 správního řádu je dle § 109 odst. b) stavebního zákona vlastník 

stavby, na níž má být provedená změna, není-li stavebníkem:  

 v daném případě je takovým účastníkem hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské 

nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Pražskou vodohospodářskou 

společností, a. s. IČ: 2740356112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1.  

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany, IDDS: 

fhidrk6  

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona: - vlastníci pozemků, na kterých má být stavba 

prováděna, není-li sám stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby 

přímo dotčeno. V daném případě vodoprávní úřad za takovou osobu považuje: 

 Nomie, s. r. o., V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice (pozemek parc. č. 

4200/27 v k ú. Horní Počernice),  

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany (pozemky 

4501/1 a 4501/12 v k. ú. Horní Počernice),  

 postavení účastníka tohoto řízení náleží i Městské části Praha 20, kterou zastupuje odbor 

hospodářské správy a investic (OHSaI, ÚMČ Praha 20), Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 

(svěřená správa k pozemkům parc. č.  4135/14, 4160/1, 4160/2, 4160/3, 4188/1, 4241/5, 

4238 v k. ú. Horní Počernice). 

 Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence majetku, odd. výkonu vlastnických práv, Mariánské 

nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h.  

 

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona: - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 

stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: 

 Pražská plynárenská distribuce, a. s., U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, IDDS: w9qfskt 

 PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19 a, 150 00 Praha 5, IDDS: vgsfsr3 

 Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická2213/12, 170 00 Praha 7, IDDS: u5hgkji 



 

 

 CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t 

 T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IDDS: ygwch5i 

Účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo 

stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Účastníkem tohoto 

řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo 

stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo 

dotčeno. Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení další dotčené osoby, pokud mohou být 

rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech. Jedná se o tyto osoby: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č.  4147, 4248, 4149/1, 4149/2, 4149/3, 4150, 4151/1, 4153/1, 4153/2, 4154/1, 4154/2, 4154/3, 4154/4, 

4155/1, 4155/3, 4155/5, 4155/6, 4155/9, 4155/10, 4156/1, 4156/2, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 4156/6, 4156/7, 

4156/8, 4158/1, 4158/4, 4159/1, 4159/2, 4159/3, 4162/1, 4162/2, 4163, 4164, 4165/1, 4165/2, 4165/3, 

4165/4, 4167/1, 4167/2, 4167/3, 4167/4, 4168/1, 4168/2, 4169, 4170, 4172, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4174, 

4175, 4176/1, 4176/2, 4177/1, 4177/2, 4177/3, 4178, 4179, 4180/1, 4180/2, 4181, 4182, 4183/1, 4183/2, 

4184/1, 4184/3, 4189/1, 4189/2, 4189/3. 4189/4, 4189/5, 4189/6, 4191/2, 4191/3, 4200/9, 4200/25, 4237/1, 

4241/4, 4241/234 v k. ú. Horní Počernice. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Praha 9 – Horní Počernice č. p. 293, č. p. 2497, č. p. 295, č. p. 2310, č. p. 2313, č. p. 2314, č. p. 2402, č. p. 

2626, č. p. 2590, č. p. 2612, č. p. 2092, č. p. 1990, č. p. 1947, č. p. 2852, č. p. 2165, č. p. 297, č. p. 296, č. 

p. 1946, č. p. 2641, č. p. 1909, č. p. 302, č, p.303, č. p. 2037, č. p. 298, č. p. 2610, č. p. 2452, č. p. 2200, č. 

p. 301, č. p. 2483, č. p. 2632, č. p. 2232, č. p. 2233, č. p. 2453, č. p. 2501 a č. p. 3000. 

 

Zhotovitel projektové dokumentace  

Projektovou dokumentaci vyhotovila v lednu 2021 spol. PROJEKT IV s. r. o., IČ: 25601172, Jilemnická 

707, 197 00 Praha 9 – Kbely. Hlavním projektantem je Ing. Jaroslav Knotek (ČKAIT č. 0000059). 

Investorem stavby je: 

hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem 

Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem 

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého na základě plné moci zastupuje 

PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a § 10 vyhlášky 

č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 

předkládaných vodoprávnímu úřadu přílohy č. 8 k této vyhlášce. 

Záměr je v souladu s nařízením Rady hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 

předpisy, dále jen „PSP“), a to zejména soulad s: 

§ 39 odst. 1), podle kterého musí být stavba navržena a provedena tak, aby byla při respektování 

hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splnila požadavky, kterými jsou zejména mechanická 

odolnost a stabilita, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí,  

§ 40 odst. 2), podle kterého u staveb sloužících k zajištění zásobovatelů energií a dalších staveb, jejichž 

vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby nedošlo 

k nepředvídatelnému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku, 

§ 53 odst. 1), podle kterého stavby musí být navrženy, prováděny, užívány a případně odstraňovány tak, 

aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Při provádění stavby nesmí 

docházet k nepřiměřenému omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické 

infrastruktury a požárním zařízením nad míru obvyklou. 

Návrh stavebního záměru a jeho provedení dle předložené projektové dokumentace bylo vyhodnoceno dle 

vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 

nebyl shledán rozpor mezi jmenovaným právním předpisem, stavebním záměrem a návrhem jeho 

provedení. 



 

 

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost o stavební povolení dle ust. § 111 stavebního zákona z hlediska 

možného provedení stavby dle předložené projektové dokumentace a ověřil, že projektová dokumentace je 

zpracována v souladu s územním rozhodnutím, je úplná, přehledná a odpovídá obecným požadavkům na 

výstavbu i požadavkům vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Ke stavbě je zajištěn příjezd a bude vybudováno technické vybavení potřebné k řádnému užívání stavby. 

Po dokončení stavby bude dílo předáno do správy obci, hlavnímu městu Praze prostřednictvím PVS, a. s.  

Stavebník v průběhu řízení prokázal, že má (v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 písm. a) stavebního 

zákona) k pozemkům parc. č. 4501/1, 4502/9, 4501/11, 4501/12, 4200/27, 4188/1, 4160/1, 4160/3, 4160/1, 

4160/2, 4135/14, 4238, 4241/5 v k. ú. Horní Počernice právo, které mu umožňuje provést uvedenou stavbu. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: ve stanovené lhůtě podala námitky ke stavebnímu povolení 

spol. NOMIE, s. r. o., IČ: 05265185, DIČ: CZ 05265185, V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9, a to dopisem 

podaným jednatelkou společnosti pí Monikou Konhefr (dopis č. j. MCP 20 022266/2021/OZPD/Haj, 

ze dne 29. 9. 2021). Námitky byly doručeny ve stanovené lhůtě. Spol. NOMIE, s. r. o. je v katastru 

nemovitostí zapsaným vlastníkem pozemku parc. č. 4200/27 v k. ú. Horní Počernice, který je dotčený 

stavbou č. 3295 TV Horní Počernice Etapa 0034 V Slavětíně. 

 

Námitka č. 1, citace: “Požaduji prodloužení navrhované splaškové kanalizace, a to prodloužením 

kanalizačního řadu DN300 od projektované šachty Š4 dále směrem k pozemku parc. č. 4200/4 v délce cca 

o 50 m a ukončení tohoto řadu revizní betonovou šachtou“. 

Vodoprávní úřad k námitce č. 1 uvádí následující: prodloužení kanalizačního řadu DN300 od projektované 

šachty Š4 dále směrem k pozemku parc. č. 4200/4 v délce cca o 50 m a její ukončení revizní betonovou 

šachtou je změnou projektové dokumentace, která byla předložena k rozhodnutí o umístění stavby. Splnění 

podmínky č. 1 by vyžadovalo změnu pravomocného územního rozhodnutí, které vydal obecný stavební 

úřad pod č. j. MCP20 023989/2020/OVUR/Kr ze dne 13. 11. 2020 (spis. zn. SZ MCP20 016674/2020) a 

které nabylo právní moci dne 15. 12. 2020. Souhlasem podle §15 stavebního zákona č. j. MCP20 

010874/2021/OVUR/Kr ze dne 13. 5. 2021 potvrdil obecný stavební úřad splnění podmínek územního 

rozhodnutí a vyslovil souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby. 

Rozhodnutí o umístění stavby vydal obecný stavební úřad i na základě souhlasu spol. NOMIE, s. r. o. 

s umístěním a projednáním stavby ze dne 5. 10. 2018. Souhlas je součástí dokladu č. 17, který doložil 

žadatel o rozhodnutí povolení stavby č. 3295 TV Horní Počernice Etapa 0034 V Slavětíně. 

Věcně a místě příslušný vodoprávní úřad vede řízení o povolení stavby a v žádném případě nerozhoduje a 

ani nemůže dle stavebního zákona (183/2006 Sb., v platném znění) ani dle vodního zákona (254/2001 Sb., 

v platném znění) v návaznosti a v souladu se správním řádem (500/2004 Sb., v platném znění) rozhodovat 

o změně pravomocného územního rozhodnutí, které navíc vydal jiný stavební úřad a v jiném řízení, než je 

řízení o povolení stavby. 

Vodoprávní úřad oznámil pokračování zahájeného řízení pod č. j. MCP20 021587/2021/OZPD/Haj. 

ze dne 20. 9. 2021 všem jemu známým účastníků řízení a dotčeným orgánům a zároveň podle § 114 odst. 1 

stavebního zákona stanovil lhůtu 10 dnů pro uplatnění námitek proti projektové dokumentaci, způsobu 

provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. A dále výslovně uvedl: „V rámci řízení o povolení stavby se k 

námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 odst. 2 

stavebního zákona nepřihlíží“. 

Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní úřad považuje podanou námitku č. 1 za nedůvodnou. 

Námitka č. 2, citace: „Možnost provedení a připojení přípojky splaškové kanalizace z pozemku parc. 

č. 4200/4 z důvodu výstavby budoucí skladové haly včetně možnosti vypouštění splaškových vod v rozsahu 

potřebném pro upravenou skladovou halu“. 

Vodoprávní úřad k námitce č. 2 uvádí následující: citovaná námitka je složena ze dvou částí.  

Část 1. námitky č. 2 „Možnost provedení a připojení přípojky splaškové kanalizace z pozemku parc. 

č. 4200/4 z důvodu výstavby budoucí skladové haly“ odůvodňuje požadavek uvedený v námitce č. 1 a její 

splnění vyžaduje projektovou dokumentaci a projednání samostatné přípojky, která nesouvisí přímo s 



 

 

řízením o povolení předmětné stavby. Přípojky navíc nejsou vodním dílem dle ust. § 55 odst. 3 vodního 

zákona a vodoprávní úřad proto o nich nevede žádný typ stavebního řízení. O možnosti provedení a 

připojení přípojky splaškové kanalizace z pozemku parc. č. 4200/4 v k. ú. Horní Počernice žadatel povede 

samostatné řízení. 

V části 2. námitky č. 2 je vznesen požadavek: „včetně možnosti vypouštění splaškových vod v rozsahu 

potřebném pro upravenou skladovou halu“. O možnosti připojení a množství vypouštěných odpadních vod 

do kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu z dokončené přípojky rozhoduje výhradně vlastník 

kanalizačního řadu – obec hlavní město Praha, kterou ve věcech majetkoprávních zastupuje Pražské 

vodohospodářské služby, a. s. (zkratka PVS, a. s.). Provozovatelem kanalizačních a vodovodních řadů jsou 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (zkratka PVK, a. s.). V žádném případě o připojení a podmínkách 

připojení včetně množství odváděných odpadních vod a jejich parametrech znečištění nerozhoduje 

vodoprávní ani obecný stavební úřad. 

Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní považuje podanou námitku č. 2 v obou svých částech za 

nedůvodnou. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: jiní účastníci se k podkladům rozhodnutí ve 

stanovené lhůtě nevyjádřili a dotčené orgány nevydaly žádná nová stanoviska ani vyjádření. 

S žádostí byly předloženy tyto doklady: 

1. Územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jívanská 647, 193 

00 Praha 9 – Horní Počernice, č. j. MCP20 023989/2020/OVUR/Kr ze dne 13. 11. 2020, nabylo 

právní moci dne 15. 12. 2020. 

2. Souhlas podle § 15 stavebního zákona, vydané stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jívanská 647, 193 

00 Praha 9 – Horní Počernice, pod č. j. MCP20 010874/2021/OVUR/Kr ze dne 13. 5. 2021.  

3. Koordinované závazné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 

20, Jívanská 647/10, 193 21, vydané pod č. j. MCP20 005187/OZPD/Varg. ze dne 31. 3. 2021. 

4. Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, vydané odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, 

Jívanská 647/10, 193 21, pod č. j. MCP20 00125/2019/OŽPD/Bid ze dne 3. 1. 2019. 

5. Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, vydané odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, 

Jívanská 647/10, 193 21, pod č. j. MCP20 013818/2020/OŽPD/Bid ze dne 26. 6. 2020. 

6. Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP ze dne 26. 6. 2020 č. j. MHMP 921973/2020 

7. Závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 30. 3. 2021 č. j. MHMP 403957/2021 

8. Stanovisko odboru ochrany prostředí odd. péče o zeleň MHMP ze dne 23. 4. 2021 č. j. MHMP 

482126/2020 

9. Sdělení odboru památkové péče MHMP ze dne 18. 3. 2020 č. j. MHMP 460861/2020 

10. Souhlasné stanovisko Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10, ze dne 24. 3.2021, č. j. 

642/2021/VT_0074/20. 

11. Souhlasné závazné stanovisko odboru bezpečnosti MHMP ze dne 23. 3. 2021, č. j. MHMP 

380215/2021. 

12. Souhlas odboru evidence majetku MHMP ze dne 21. 5. 2021, č. j. MHMP 722652/2021. 

13. Technické stanovisko TSK, které je podkladem pro vlastníka EVM MHMP ze dne21. 4. 2021, č. j. 

TSK/08029/21/1109/Br. 

14. Koordinační vyjádření TSK ze dne 15. 4. 2021 č. j. TSK/371/21/1110/Ryb. 

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti uzavřená mezi 

Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a hl. m. Praha ze dne 3. 3. 2020, č. RS: 000110 0019 

16. Souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Nové Město, Praha 2, ÚP v hl. m. Praze, odbor hospodaření s majetkem státu, č. j. 

UZSVM/A/36079/2020 - HMU1, ze dne 11. 8. 2020 (pozemek parc. č. 4501/11 v k. ú, Horní 

Počernice byl do doby vydání stavebního povolení je předen obci, hlavní město Praha). 

17. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4200/27 v k. ú. Horní Počernice, Nomie, s. ro. o. ze dne 5. 10. 

2018. 



 

 

18. Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby, společné PVS, a. s a PVK, a. s. č. j. ZADOST 2021 

03019 ze dne 4. 5. 2021. 

19. Kopie Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MHMP č. INO/21/08/OO7167/2021 

ze dne 14. 7. 2021 

20. Vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a. s. ze dne 21. 4. 2020, č. j. 2020/OSDS/02189.  

21. Stanovisko Povodí Vltavy, st. p. Grafická 36, 150 21 Praha 5, č. j. 39687/2018-263 ze dne 25. 7. 

2018 a č. j. 41128/2020-263 ze dne 8. 7. 2020. 

22. Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 14251/2021 ze dne 25. 3. 2021 

23. Souhlasné koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Sokolská 

č. p. 1595/62, 120 00 Praha 2, vydané pod č. j. HSAA-4625-3/2020 ze dne 30. 3. 2020. 

24. Souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 

odbor služeb dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4, vydané pod č. j. KRPA-56542-

1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 11. 3. 2021 

25. PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199ú19a, 150 00, ze dne 10. 7. 2019 – Smlouva č. 7588780 o 

připojení k distribuční soustavě PREdi. 

26. Souhlasné vyjádření PREdistruce, a. s. č. j. S21130ú300086768 ze dne 9. 3. 2021. 

27. Vyjádření Technologie hl. m. Prahy č. VDP-1492/2021 ze dne 28. 4. 2021. 

28. Souhlasné vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s. ze dne 14. 6. 2021, č. j. 210614-1452305431. 

29. Vyjádření české radiokomunikace č. j. UPTS/OS/277978/2021 ze dne 14. 6. 2021. 

30. Vyjádření CETIN, a. s. č. j. 636720/21 ze dne 13. 5. 2021. 

31. SNM MO, odd. ochrany územních zájmů č. j. ÚP-573/11-9617-2019, ze dne 3. 3. 2021. 

32. Kolektory Praha, a. s. ze dne 15. 6. 2021. 

33. Vyjádření Alcom Systems, s. r. o., ze dne 1. 7. 2020, č. j. 21285. 

34. Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. E21836/21. 

35. Vyjádření SITEL, s. r. o. ze dne 30. 6. 2020, č. j. 1112102504. 

36. Vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a. s. ze dne 30. 6. 2020, č. j.1312101520. 

37. Vyjádření OPTILINE, a. s. ze dne 30. 6. 2020, č. j. 1412101417. 

38. Vyjádření Dial Telecom, a. s. ze dne 29. 6. 2020, č. j. PH806233. 

39. Sdělení ČET Distribuce, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0101513276. 

40. Sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0700371605. 

41. Sdělení Telco pro Services, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0201232430 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 

nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení 

a zvláštními předpisy (zejména vodním zákonem), tj. nejsou ohroženy veřejné zájmy chráněné vodním ani 

stavebním zákonem a navazujícími právními předpisy. Nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 

oprávněné zájmy účastníků řízení.  

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a technické požadavky pro vodní 

díla dle vyhl. č. 590/2002 Sb. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě 

shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního 

povolení.  

Vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy jsou kladná. Podmínky v nich 

uvedené, vztahující se ke předmětu stavebního povolení byly zapracovány do podmínek výroku rozhodnutí, 

neboť přímo souvisejí s povolovaným stavebním záměrem či souvisejí s ochranou stávajících staveb a 

zařízení, ochranou životního prostředí a s dosažením dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Splnění 

podmínek, které byly uvedeny v územním rozhodnutí, vydaném stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jívanská 

647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, č. j. MCP20 023989/2020/OVUR/Kr ze dne 13. 11. 2020, nabylo 

právní moci dne 15. 12. 2020, bylo potvrzeno Souhlasem podle § 15 stavebního zákona, vydaném 

stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jívanská 647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, pod č. j. MCP20 

010874/2021/OVUR/Kr ze dne 13. 5. 2021.  



 

 

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl, jak je 

uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Sdělení 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi v zastoupení dvě 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace, která se bude týkat pouze tímto rozhodnutím povolované 

stavby a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením 

stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 

případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 

uvedením údajů ze štítku. 

Dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla 

zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad 

prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh 

lhůty platnosti stavebního povolení. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní 

moci. 

 dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačením a zdůvodněním provedených 

změn (pokud byly provedeny nepodstatné odchylky podle § 118 odst. 7 stavebního zákona 

od ověřené projektové dokumentace) 

 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – revizní zprávy apod., 

 doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (prohlášení o shod, certifikáty, atesty), 

 doklad o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, 

 protokol o předání a převzetí stavby, bude-li sepsán, 

 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, 

 stavební deník  

 protokol o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na Institut 

plánování a rozvoje Praha, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2, 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí 

Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Věra Bidlová  

       vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 

        Úřadu městské části Praha 20 

        Jívanská 647/10 

        193 21 Praha 9 – Horní Počernice 



 

 

        elektronicky podepsáno 

 

Poplatek 

Správní poplatek podle položky č. 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, není vyměřen, neboť od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení pro veřejně 

prospěšné stavby, které jsou realizované státem či územně samosprávným celkem. 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 20 

a současně způsobem umožňující dálkový přístup, tj. vyvěšeno po stejnou dobu na elektronické 

úřední desce Úřadu městské části Praha 20. Patnáctý den ode dne vyvěšení je dnem doručení. 

 

Rozdělovník – obdrží: 

Žadatel (doporučeně do vlastních rukou): 

 spol. PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – 

Kbely IDDS: etau6wr  

v zastoupení pro hlavní město Prahu, IČ: 00064581, MHMP – odbor investiční, Mariánské nám. 2/2, 110 

01 Praha 1 – Staré Město, IDDS: 48ia97h  

 

Účastníci podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 

odst. 3 správního řádu: 

 Pražská vodohospodářská společnost, a. s. se sídlem Žatecká č. p. 110/2, 110 00 Praha 1 – 

Staré Město IDDS: a75fsn2 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany, IDDS: 

fhidrk6  

 Nomie, s. r. o., V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IDDS: ehzyz64  

 Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI, Jívanská č. p. 647/10, 193 00 Praha 9 

 Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence majetku, odd. výkonu vlastnických práv, Mariánské 

nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h  

 Pražská plynárenská distribuce, a. s., U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, IDDS: w9qfskt 

 PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19 a, 150 00 Praha 5, IDDS: vgsfsr3 

 Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická2213/12, 170 00 Praha 7, IDDS: u5hgkji 

 CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t 

 T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IDDS: ygwch5i 

Ostatní účastníci řízení – doručuje se veřejnou vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č.  4147, 4248, 4149/1, 4149/2, 4149/3, 4150, 4151/1, 4153/1, 4153/2, 4154/1, 4154/2, 4154/3, 4154/4, 

4155/1, 4155/3, 4155/5, 4155/6, 4155/9, 4155/10, 4156/1, 4156/2, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 4156/6, 4156/7, 

4156/8, 4158/1, 4158/4, 4159/1, 4159/2, 4159/3, 4162/1, 4162/2, 4163, 4164, 4165/1, 4165/2, 4165/3, 

4165/4, 4167/1, 4167/2, 4167/3, 4167/4, 4168/1, 4168/2, 4169, 4170, 4172, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4174, 

4175, 4176/1, 4176/2, 4177/1, 4177/2, 4177/3, 4178, 4179, 4180/1, 4180/2, 4181, 4182, 4183/1, 4183/2, 

4184/1, 4184/3, 4189/1, 4189/2, 4189/3. 4189/4, 4189/5, 4189/6, 4191/2, 4191/3, 4200/9, 4200/25, 4237/1, 

4241/4, 4241/234 v k. ú. Horní Počernice. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Praha 9 – Horní Počernice č. p. 293, č. p. 2497, č. p. 295, č. p. 2310, č. p. 2313, č. p. 2314, č. p. 2402, č. p. 

2626, č. p. 2590, č. p. 2612, č. p. 2092, č. p. 1990, č. p. 1947, č. p. 2852, č. p. 2165, č. p. 297, č. p. 296, č. 

p. 1946, č. p. 2641, č. p. 1909, č. p. 302, č, p.303, č. p. 2037, č. p. 298, č. p. 2610, č. p. 2452, č. p. 2200, č. 

p. 301, č. p. 2483, č. p. 2632, č. p. 2232, č. p. 2233, č. p. 2453, č. p. 2501 a č. p. 3000. 

 

Dotčené správní úřady: 



 

 

 Magistrát HMP – Odbor ochrany prostředí, odd. posuzování vlivů na životní prostředí, 

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h  

 Magistrát HMP, odbor bezpečnosti, odd. krizového plánování, Mariánské nám. 2/2, 110 

01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h  

 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy se sídlem v Praze, Sokolská č. p. 1595/62, 120 00 

Praha 2, IDDS: jm9aa6j 

 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová č. p. 1666/2, 140 00 Praha 4 – Nusle, 

IDDS: rkiai5y 

 Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 

 

Na vědomí: 

 Pražské vodovody a kanalizace, a. s. se sídlem Ke Káblu č. p. 971/1, 102 00 Praha 10 – 

Hostivař, IDDS: ec9fspf 

 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Řásnovka 8, Praha 1, IDDS: mivq4t3 

 Povodí Vltavy, st. p. Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IDDS: gg4t8hf 

 IPR hl. m. Prahy, referát evidence PDU – pí Faktorová. Vyšehradská 2077/57, 128 00 

Praha 28 + příloha: situace (po nabytí právní moci). 

Spis OŽPD ÚMČ Praha 20 

Evidence 
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