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Ing. Josef Stradiot
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stradiot.josef@praha12.cz

OZNÁMENÍ _

o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Nysa\zz 11]),

Blanka Vlnová, K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4

(dále jen "stavebm'k") dne 2.5.2022 podala žádost o vydání společného povolení pro stavbu záměru -

vodmlio díla:

STUDNA Praha 4, Písnice p.č. 835/97

(dále jen „stavba“) na pozemku pac. č. 835/97 V katastrálním území Písnice aovydání povolení

knakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., ovodách ao změně

některých zákonů, ve znění pozdejswh předpisů (dále jen „vodní zákon“) prostřednictvím výše uvedené

stavby.

Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:

Předmět stavebního záměru - stavba:

Studna pro individuální zásobování domácnosti vodou, hluboká 30,0 m; zřizovná z průzkumného vrtu

na pozemku parc. č. 835/97 v katastrálním území Písnice s odběrem vody elektrickým čerpadlem

s napájecím kabelem, vedeným do domu na uvedeném pozemku.

Nakládání s vodami:

Odběr podzemních vod z výše uvedené studny pro individuální zásobování domácnosti vodou v tomto

množství:

' průměrný odběr v množství: 0,003 l.s'1 ,

0 maximální odběr v množství: 0,5 1.5'1 ,

' maximální odběr v množství: 15 m3.měsíc'l ,

0 maximální odběr v množství: 100 m3.rok'1 ,

při provádění odběru během období 12 měsíců v roce, po dobu životnosti stavby vodního díla - studny.

Souřadnice podle systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální jsou uvedeny orientačně podle

předložené projektové dokumentace:

Vrtaná studna: X : 1054034, Y = 740606.

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104

odst. 2 a § 106 odst. l vodmho zákona a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut hl. m. Prahy“) a podle § 11 odst. 1
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písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

a zároveň jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodm'ho zákona a § 15 odst. 1 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

zákon") spojil v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením pod č.j. P12 19419/2022 OŽP ze dne

3.5.2022 všechna řízení a společné řízení vede pod sp. zn. P12 19393/2022 OŽP atuto skutečnost

oznamuje všem účastníkům řízení.

Vodoprávní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a podle § 115 odst. 8 vodního zákona a podle

§ 47 odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení společného úzenmího a stavebního řízení a řízení

o povolení knakládání s vodami, která jsou v souladu s § 9 odst. 5 vodního zákona vedena společně,

v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona a v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona vodoprávní úřad

upouští od ohledání na místě a ústm'ho jednání, jelikož mu jsou dobře známy poměry v území a žádost

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska

a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

V předmětném řízení má vodoprávní úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ust. § 36 odst. 3

správního řádu dává tímto účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životm'ho prostředí Úřadu městské části

Praha 12, úřední dny Po a St 8:00 - 18:00) po předchozí domluvě na tel. 244 028 506 nebo 244 028 505.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení:

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebnflm zákona,

a námitky účastníků společného územm'ho a stavebního řízení musí být uplatněny nejpozději do výše

uvedeného termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo

regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastm'k řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle

zvláštm'ho právního předpisu zabývá.

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, které překračují uvedený

rozsah, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování

regulačm'ho plánu nebo při vydání územního opatření 0 stavební uzávěře anebo územního opatření o

asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebm’ho zákona nepřihlíží.

V písemnostech, které zasíláte stavebnímu úřadu, uvádějte vždy spisovou značku, uvedenou V záhlaví

tohoto dokumentu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Toto oznámení je zároveň informací o zahájení správního řízení pro spolky. Podle § 70 odst. 3 zák.

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je spolek (občanské sdružení)

oprávněn za podmínek a v případech podle § 70 odst. 2 citovaného zákona účastnit se správního řízení,

pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od prvního dne zveřejnění tohoto oznámení na úřední

desce Úřadu městské části Praha 12 a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ing. Ivan Tatai

vedoucí odboru

Obdrží:

1. Účastník řízení - stavebník:

Blanka Vlnová, K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4

2. Účastníci řízení — řízení o povolení k nakládání s vodami:

Hlavní město Praha, kterou zastupuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57,

128 00 Praha 2, IDDS: cszahu

3. Účastníci řízení — společné řízení - vlastníci sousedních pozemků, sousedních staveb, staveb

na sousedních pozemcích a obec — veřejnou vyhláškou podle § 144 sprz’wnfllo řádu:

Ing. Martin Dvořák, Iva Dvořáková, Milan Křivánek, Miloslav Klégr, Karel Paris, Zdeněk Hanzlík,

Marek Dráber, MBA, Ing. Václav Laštovka, Milada Laštovková, PAMA, spol. s r.o., Ing. Martin

Čekal, Marie Novotná, Marie Novotná, Ing. Ladislav Kopecký, MUDr. Markéta Kopecká, Josef Šikýř,

Vlasta Šikýřová, Thang Hoang Dinh, Thi Kien Nguyen, Jiří Bouzek, PharmDr. Eva Bouzková, Thanh

Giang, Ngan Nguyenová, Michal Jánský, Ing. Jiří Dupák, ing. Dagmar Dupáková, Ing. Martin

Kudláček, Lucie Kudláčková, Ing. Martin Taschner, MSc., Eva Holubcová, Ing. Radek Batista, MBA,

Mgr. Kateřina Batistová, MBA, Ing. Jana Čekalová, MBA, Ing. Arnošt Dubský, CSc., Huyen Trang

Nguyen, Ivana Vlčková, Marie Pudilová; Hlavní město Praha, Městská část Praha — Libuš:

Úřad městské části Praha 12, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení — Generála Šišky 2375/6,

143 00 Praha 4

Úřad městské části Praha — Libuš, úřední deska po dobu 15 dní bez účinků doručení, Libušská 35,

142 00 Praha 4, IDDS: u8xaktr

4. Dotčené orgány:

Magistrát hl. m. Prahy odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, IDDS: 48ia97h

Magistrát hl. m. Prahy odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha ], IDDS: 48ia97h

Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, Generála Šišky 2375/6143 00 Praha 4

Úřad městské části Praha 12, odbor dopravy, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

Úřad městské části Praha — Libuš, odbor životního prostředí a dopravy, Libušská 35, 142 00 Praha 4

5. Další příslušní k přijetí oznámení:

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

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

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IDDS: jm9aa6j

Hygienická stanice hl. m. Prahy pobočka Praha - JIH, Němčická 1112/8, 142 00 Praha 4, IDDS: zpqai2i

Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IDDS: gg4t8hf

6. Na vědomí: „

Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, spis zn. P12 19393/2022 OZP

 


