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115310311032. *Výrokova cast A:

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavební zákon), podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „správní hid“) a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se

vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“), který je rovněž

vodoprávním úřadem příslušným podle § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciálním

stavebním úřadem příslušným podle § 15 odst. 5 vodm'ho zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona a podle

§ 11 odst. l písm. b) zákona správm'ho řádu a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se

vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdejs1ch předpisů, posoudil podle § 86 a 90 stavebm’ho zákona

žádost O vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 9.11.2021podali

Simona Azilinonová, Zbudovská 764/9, 142 00 Praha 4 a Ing. Lucas Azilinon,

Na močále 1035/16, 142 00 Praha 4 (dále jen „stavebník“)

a na základě tohoto posouzení - ve společném řízení spojeném podle § 140 odst. 1 správního řádu

s řízením o vydání povolení k nakládání s vodami a stavebním řízení -

vydává

podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územm'ho rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí 0 umístění stavby

nazvané

Vrtaná studna, p. č. 39119 k. ú. Libuš

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 391/9, 391/22 v katastrálním území Libuš, tak, jak je zakresleno

v projektové dokumentaci ze září 2020, kterou vypracoval Ing. Jaromír Levák - CKAIT 1300146, která

bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a předána stavebníkovi.

Pro umístění stavby vodm'ho díla se stanoví tyto podmínky:

1. Na pozemku parc. č. 391/9 v katastrálním území Libuš bude umístěna stavba vodm'ho díla, studna

určená k individuálnímu zásobování domácnosti (jednotlivých občanů) vodou.

2. Studna bude na pozemku parc. č. 391/9 v katastrálním území Libuš ve vzdálenosti:

- 2,8 m od společné hranice pozemku parc. č. 391/9 v katastrálním území Libuš s pozemkem

391/1 v katastrálním území Libuš — západně od studny.
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- 2,8 m od společné hranice pozemku parc. č. 391/9 v katastrálním území Libuš s pozemkem

391/1 v katastrálním území Libuš —jižně od studny.

3. Hloubka studny 30,0 m, výstroj PVC-U zárubnicí o průměru 125/4 mm s atestem na pitnou vodu.

4. Odběr vody ze studny ponomým čerpadlem, dále vertikálními horizontálním potrubím PE 1“ (5/ “)

v délce 25 a 15 m vedeným od studny do nádrže (jímky na vodu) o objemu 2 m3 umístěné na

pozemku parc. č. 391/9 v katastrálním území Libuš. Souběžně s horizontálním potrubím bude

umístěno elektrické kabelové vedení napájení čerpadla, od jímky na vodu bude elektrický kabel dále

veden do domu na pozemku parc. č. 391/9 a 391/22 v katastrálním území Libuš.

5. Zhlaví studny bude provedeno betonovými skružemi o průměru 1,0 m, kryté betovovou či

plastouvou deskou, v souladu CSN 75 5115 bude okolí studny do vzdálenosti min. 1,0 m bude

upraveno ve spádu min. 2 %.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Lucas Azilinon, nar. 16.10.1965, Na močále 1035/16, 142 00 Praha 4

Simona Azilinonová, nar. 23.2.1970 Zbudovská 764/9, 142 00 Praha 4

Iv;

Výrokova cast B:

;v/

Odbor životmho prostředí Úřadu městské casti Praha 12, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104

odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní fad“) a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,

kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad (dále jen

„vodoprávní úřad“) příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

zákon"), který je rovněž stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebm'ho zákona,

podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona správmho řádu a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. rn. Prahy, kterou se

vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o vydání

stavebního povolení a povoleni k nakládání s vodami, kterou dne 9.11.2021 podali

Simona Azilinonová, Zbudovská 764/9, 142 00 Praha 4 a Ing. Lucas Azilinon, Na močále 1035/16,

142 00 Praha 4 (dále jen „stavebm “) a na základě tohoto posouzení - ve společném řízení podle § 9

odst. 5 vodního zákona spojeném podle § 140 odst. 1 správního řádu s územním řízením:

I. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s podzemními vodami, k jejich odběru 2 vrtané studny pro potřeby jednotlivých občanů — bez

zřetele na jakost podzemní vody, která není pitná, v místě odběru na pozemku parc. č. 391/9

v katastrálním území Libuš, číslo hydrogeologického rajonu 6250, číslo útvaru podzemních vod 62500,

v tomto množství:

. průměrný odběr v množství: 0,0063 l.s'1 ,

0 maximální odběr v množství: 0,2 Ls"1 ,

. maximální odběr v množství: 15 m3.měsí0'1 ,

. maximální odběr v množství: 60 m3.rok'1 ,

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

Souřadnice podle systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální jsou uvedeny orientačně podle

předložené projektové dokumentace:

Vrtaná studna: X : 1051485, Y = 741157.
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II. Podle § 15 vodního zákona, § 115 stavebmho zákona a § 180 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

v-v;

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Vrtaná studna, p. č. 391/9 k. ú. Libuš

(dále jen „stavba studny“) na pozemcích parc. č. 391/9, 391/22 v katastrálním území Libuš.

Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:

Vrtaná studna pro individuální zásobování domácnosti vodou, hluboká 30,0 m na pozemku parc. č. 391/9

v katastrálním území Libuš s odběrem vody elektrickým čerpadlem a s napájecím kabelem a vodovodním

potrubím vedeným parc. č. 391/9 v katastrálním území Libuš do nádrže (jímky na vodu) o objemu 2 m3

na pozemku parc. č. 391/9 V katastrálním území Libuš, dále bude veden napájecí kabel do budovy

na pozemku parc. č. 391/22 v katastrálním území Libuš.

III. Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

stanoví povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. Stavba studny bude provedena podle projektové dokumentace ze září 2020, doplněk z října 2021,

ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaromír Levák - CKAIT 1300146; případné

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby studny budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné

technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb.,

o technických požadavcích pro vodní díla; rovněž je nutno dodržovat ustanovení nařízení vlády

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost aochranu zdraví při práci

na staveništích.

3. Stavba studny bude dokončena do 31.8.2022.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tedy osobou oprávněnou k provádění stavebních

prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona (dále jen „zhotovitel stavby“).

5. Pro provedení stavby studny budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují

technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění

pozdějších předpisů.

6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby:

0 zahájení prací.

' dokončení stavby studny k provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

7. Při provádění stavby studny je nutné používat prostředky a postupy, které budou minimalizovat šíření

prachu do okolí:

a) minimalizovat spádové výšky při nakládce a vykládce prašného materiálu;

b) při odvozu prašného materiálu dbát na to, aby nedocházelo k jeho úniku a víření do okolí;

c) při tvorbě mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem, např. zakrytím plachtou,

kropením;

d) používat nákladní vozidla splňující alespoň emisní normu EURO V;

e) používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače atd.) splňující alespoň emisní Etapu

HIA (Stage IIIA).

8. Stavba studny bude prováděna v souladu s platnými předpisy a normami, vč. ČSN 73 6005, ČSN 73

3050, ČSN 33 2000—5—52, ČSN 33 4050, ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610, při zabezpečení sítí

podzemních vedení na pozemku stavebníka.
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9. Stavbu studny lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu jako studnu pro individuální

zásobování domácnosti vodou, k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebm'k předloží

vodoprávnímu úřadu doklady v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 183/2018 Sb., dále doloží rovněž

doklad o výchozí revizi elektrického zařízení a dále doloží způsob měření spotřeby odebírané vody.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Lucas Azilinon, nar. 16.10.1965, Na močále 1035/16, 142 00 Praha 4

Simona Azilinonová, nar. 23.2.1970 Zbudovská 764/9, 142 00 Praha 4

Odůvodnění - části A výroku rozhodnutí:

Dne 9.11.2021 stavebník podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vodního díla, zároveň

požádal o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla a opovolení knakládání s vodami —

k odběru podzemních vod. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení, kteréJe dále vedeno pod sp. zn.

P12 44541/2021 OŽP ve společnémrízení, spojeném podle § 140 odst. 1 správního řádu usnesením

odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 pod č.j. P12 44591/2021 OŽP ze dne

25.11.2021, s řízením o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání stavebního povolení..

Projektovou dokumentaci ze září 2020, doplněk z října 2021, vypracoval Ing. Jaromír Levák- ČKAIT

1300146 a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 vodního zákona - hydrogeologický

posudek: VYHODNOCENÍ GEOLOGICKOPRÚZKUMNÝCH PRACÍ, Libuš - průzkumný

hydrogeologický vrt V-l; VYJÁDŘENÍ OSOBY S ODBORNOU ZPÚSOBILOSTÍ, Vrtaná studna

p.č 391/9, Libuš, vypracoval v srpnu 2020 Ing. Miloslav Machalínek, odborná způsobilost V ložiskové

geologii a hydrogeologii č. 1850/2004.

K řízení byly předloženy tyto doklady & podklm

> závazná stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP

1283099/2021 ze dne 23.8.2021

' z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu,

- z hlediska lesů,

' z hlediska nakládání s odpady,

' z hlediska ochrany ovzduší,

- z hlediska ochrany přírody a krajiny,

' z hlediska myslivosti,

' z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí,

' z hlediska ochrany vod,

> závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 č.j. P12

29209/2021 OŽP/Hr ze dne 25.8.2021

> ' z hlediska ochrany přírody a krajiny,

' z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu,

' z hlediska ochrany ovzduší,

' z hlediska vodohospodáře,

' z hlediska odpadů,

Soulad stavby vodního díla s veřejnými zájmy:

Podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl.

m. Prahycč 10/05 ze dne 9..91999 a podle vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m Prahy, o závazné části

územm'ho plánu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy, je

předmětný pozemek v ploše 5 funkčním využitím s využitím OB— C čistě obytné. Záměr umístění stavby

vodního díla — studny - je v souladu s platným územním plánem a tento záměr je záměr přípustný

zhlediska jeho souladu s politikou územm'ho rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska
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uplatňování cílů a úkolů územm'ho plánování, vzhledem ktomu, že studna bude sloužit pro zálivku

zeleně.

Umístění navržené stavby vodního díla splňuje požadavky stanovené nař. hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb.

h1.m. Prahy, protože stavba se nachází v málo propustném prostředí vmístě, ve kterém se ve

vzdálenostech uvedených v tomto nařízení nenacházcjl zadné zdroje možného znečištění, jak je uvedeno

v doplnění projektové dokumentaci z října 2021.

m

Stavební úřad (kterým je odbor životnlho prostředí Úřadu městské části Praha 12, jak je uvedeno v úvodu

výrokové části A tohoto rozhodnutí) posoudil okruh účastníků územního řízení (vedeného ve společném

řízení spojeném podle § 140 odst. 1 správního řádu s řízením o vydání povolení knakládání s vodami

a stavebním řízením) podle § 85 stavebm’ho zákona tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 85 odst.

1 písm. a) stavebm'ho zákona je stavebník. Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b)

stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: hlavní město Praha

zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastníci dotčených

pozemků a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k dotčeným pozemkům a stavbám na nich,

může být rozhodnutím přímo dotčeno, jedná se o stavebníka.

Účastm'ky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebm'ho zákona jsou osoby, jejichž

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich, může být rozhodnutím

přímo dotčeno: vlastníci pozemků parc. č. 391/1, 391/10, 391/14, 1141/1 v katastrálním území Libuš.

Ostatní sousední pozemky a stavby na těchto pozemcích vzhledem kcharakteru záměru nemohou být

záměrem přímo dotčeny jak z hlediska umístění, tak z hlediska provedení, provádění a užívání záměru.

Oznámení o zahájení územního řízení:

Stavební úřad shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznámil zahájení územního řízení

vedeného ve společném řízení spojeném podle § 140 odst. 1 správm'ho řádu s řízením o vydání povolení

knakládání s vodami a stavebním řízením, známým účastm'kům řízení uvedeným v § 85 odst. 1

stavebního zákona, dotčeným orgánům, (účastníkům územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b)

i spolkům, které požádali o informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při

nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů oznámil veřejnou vyhláškou) arovněž informoval

účastmky o spojení řízení usnesením pod č.j. P12 44591/2021 OŽP ze dne 25.11.2021 adále toto

oznámení zaslal vlastníkům, správcům a provozovatelům sítí podzemních vedení. Vzhledem k tomu, že

stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro

posouzení záměru, upustil stavební úřad podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.

Zároveň stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 15

dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení s upozorněním, že k později uplatněným námitkám

a stanoviskům se nepřihlíží. Vodoprávní úřad dále v oznámení upozornil, že v předmětném řízení má

shromážděny veškeré podklady a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává tímto účastníkům

řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány

k návrhu žádná stanoviska a účastníci řízení neuplatnili námitky. Žádné z občanských sdružení (spolků),

kterým bylo oznámeno zahájení správního řízení, se ve lhůtě 8 dní nepřihlásilo jako účastník územm'ho

řízení (vedeného ve společném řízení spojeném podle § 140 odst. 1 správního řádu s řízením o vydání

povolení k nakládání s vodami a stavebním řízením).

Závěr:

Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům územního řízení

(vedeného ve společném řízení spojeném podle § 140 odst. 1 správního řádu s řízením o vydání povolení

k nakládání s vodami a stavebním řízením) se s nimi seznámit a uplatnit k nim vyjádření a námitky.

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal soulad navrženého záměru s územně plánovací

dokumentací a s obecnými požadavky na umísťování staveb a přezkoumal požadavky k ochraně zdraví,

životního prostředí a dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly ze stanovisek dotčených orgánů a v souladu

s těmito požadavky stanovil podmínky pro umístění stavby vodního díla.
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Na základě zjištění, že návrh je V souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto, jak je

v části A výroku uvedeno a odůvodněno v odůvodnění části A výroku rozhodnutí.

Odůvodnění - části B výroku rozhodnutí:

Dne 9.11.2021 stavebník podal žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na Výše

uvedenou stavbu studny, zároveň požádal o vydání rozhodnutí o umístění stavby studny. Uvedeným

dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení (o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení) jako

společné řízení podle § 9 odst. 5 vodního zákona. Vodoprávní řízení je dále vedeno ve společném řízení

pod zn. P12 44541/2021 OŽP, spojeném podle § 140 odst. 1 správm'ho řádu s územním řízením

usnesením odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 pod č.j. P12 44591/2021 OŽP ze dne

25.11.2021.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a ostatním

příslušným k přijetím oznámení, všem účastníkům řízení (vyjma stavebníka a obce doručováno veřejnou

vyhláškou) rovněž oznámil skutečnost spojení řízení usnesením pod č.j. P12 44591/2021 OŽP ze dne

25.11.2021. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na

místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady

pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení

uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané

námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále

v oznámení upozornil, že v předmětném řízení má shromážděny veškeré podklady a v souladu s ust. § 36

odst. 3 správního řádu dává tímto účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6

vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,

souhlasů a vyjádření vodoprávmho úřadu, a dalšími doklady, konkrétně se jedná o:

1v»

- Projektovou dokumentaci ze zari 2020, s doplňkem zříjna 2021, kterou vypracoval Ing. Jaromír

Levák - CKAIT 1300146

- Vyjádření osoby s odbomou způsobilostí podle §9 vodního zákona: „VYHODNOCENÍ

GEOLOGICKOPRÚZKUMNÝCH PRACÍ, Libuš - průzkumný hydrogeologický vrt V-l;

VYJÁDŘENÍ OSOBY s ODBORNOU ZPÚSOBILOSTÍ, Vrtaná studna p.č. 391/9, Libuš“,

vypracoval v srpnu 2020 Ing. Miloslav Machalínek, odborná způsobilost v ložiskové geologii a

hydrogeologii č. 1850/2004, (dále jen „hydrogeologický posudek“).

- Stanoviska a vyjádření ze dne 25.8.2020, která vydal Úřad městske casti Praha 12, odbor životního

prostředí pod č.j. pod č.j. P12 29209/2021 OZP/Hr

- Stanoviska a vyjádření ze dne23.8.2021 , která vydal Magistrátu hl. m. Prahy, odbor ochrany

prostředí pod č.j. MHMP 1283099/2021.

Vodoprávní úřad V provedeném vodoprávní řízení (spojeném stavebním řízení a řízením o povolení

knakládání s vodami vedeném ve společném řízení spojeném podle § 140 odst. 1 sprévm’ho řádu

s územním řízením) přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených vustanoveních vodního

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

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Okruh

účastníků řízení byl stanoven s ohledem na předložené hydrogeologický posudek. Při přezkoumání

žádosti, projednání věci 8 účastníky stavebního řízení a řízení o povolení knakládání s vodami a na

základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání

stavebního povolení a povolení knakládání s vodami. Vodoprávní úřad přitom vycházel především

z předloženého hydrogeologického posudku, ve kterém je odkazováno na jeho součást —

vyhodnocení průzkunmého vrtu.

V hydrogeologickém posudku je uvedeno, že během využívání studny bude docházet k intervalovému

a nikoli k nepřetržitému čerpání a proto lze výpočet dosahu depresního kužele, který je 25 m,

za nadhodnocený. Dále je uvedeno, že požadovaná průměrná denní potřeba činící cca 0,5 rn3 a průměrné

odebírané množství 0,0063 l.s’1 budou pokryty z přírodních zdrojů bez zásadního ovlivnění množství či

kvality v okolní hydrogeologické struktuře. Vzhledem k použitému způsobu realizace vrtu nemůže dojít

k případnému znečištění zvodněných vrstev a ani k ovlivnění hladiny v hlubších (průlinových

i puklinových) zvodněných kolektorech. Hydrogeologický posudek dále uvádí, že realizovaná konstrukce
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průzkumného vrtu V-l zabezpečuje jak ochranu zdroje podzemní vody před případným znečištěním

vodami povrchovými, tak zamezení propojení kvartérní zvodně s puklinovými systémy a že způsob

vystrojení a následného zabezpečení ústí objektu garantuje ochranu proti případnému znečištění

podzemních vod vodou povrchovou.

V závěru hydrogeologickém posudku je uvedeno, že z hydrogeologického hlediska není námitek proti

realizaci vrtané studny v místě realizovaného průzkumného hydrogeologického vrtu V-l a že zásadní

ovlivnění dané hydrogeologické struktury se nepředpokládá. V závěrech hydrogeologického posudku

nebyly uvedeny žádné omezující podmínky z hlediska stanovení minimální hladiny podzemních vod, za

kterých může být požadované povolení knakládání s vodami vydáno a proto je vodoprávní úřad

nestanovil.

Podle hydrogeologického posudku lze dovodit, že povolené odebírané nmožství podzemní vody nemůže

ovlivnit stávající povolené okolní odběry a umístění stavby studny je voleno tak, aby okolní využívané

vodní zdroje nebyly nepříznivě ovlivněny.

S ohledem na vše výše uvedené je zřejmé, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí

Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, jsou záměr provedení stavby a odběru podzemních vod

ve stanoveném množství možné, protože lze předpokládat, že jimi nedojde ke zhoršení chemického stavu

a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu

a nebude znemožnění dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených

v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními

předpisy. Požadavky dotčených orgánů byly uvedeny v jednotlivých podmínkách v části III výroku B

rozhodnutí. Při přezkoumání žádosti, projednání věci 5 účastníky řízení a na základě shromážděných

právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení stavby studny a ani

bránící vydání povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je v části B výroku uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů v této

části výroku uvedených.

,v;

Účastníci řízení - další dotčené osoby stavebm uzení:

Hlavní město Praha, Městská část Praha — Libuš, vlastníci pozemků parc. č. 39 1/1, 391/10, 391/14,

1141/1 v katastrálním území Libuš

Účastníci řízení - další dotčené osoby, řízení o povolení k nakládání s vodami:

Hlavní město Praha, které zastupuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami a stavebního řízení:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami a stavebního řízení

k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků územm'ho řízení:

Proti tomuto rozhodnutí má účastm'k řízení právo podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného

vyhotovení k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavniho města Prahy podáním u odboru životm'ho

prostředí Uřadu městské části Praha 12.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu,

který napadené rozhodnutí vydal 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 A rozhodnutí, jednotlivý výrok ve výrokové části A nebo jeho

vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Poučení ucastníků stavebního řízení a řízení o povolení k nakládání s vodami:

Proti tomuto rozhodnutí má účastm'k řízení právo podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného

vyhotovení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru životního

prostředí Uřadu městské části Praha 12.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu,

který napadené rozhodnutí vydal 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 B rozhodnutí, jednotlivý výrok ve výrokové části B nebo jeho

vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Upozornění:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje opovolené stavbě studny.

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.

Stavba nesmí být zahájena, dokud nenabude právní moci územní rozhodnutí podle výrokové části A

tohoto rozhodnutí a stavební povolení apovolení k nakládání s vodami podle výrokové části B tohoto

rozhodnutí.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní

moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody vmístě tohoto

povoleného nakládání s vodami.

 

Vyvěšeno dne: \W .SWW“
 

 Ing. Ivan Tatai Sejmuto dne: 9\ (a 33,133  
 

vedoucí odboru

Obdrží:

1. Účastník řízení - stavebník:

Simona Azilinonová, Zbudovská 764/9, 142 00 Praha 4

Ing. Lucas Azilinon, Na močále 1035/16, 142 00 Praha 4

2. Účastníci řízení — územní řízení, stavební řízení a 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 — územní řízení a stavební řízení - vlastníci sousedních pozemků a obec — veřejnou

vyhláškou podle § 144 správního řádu:

vlastníci pozemků parc. č. 391/1, 391/10, 391/14, 1141/1 v katastrálním území Libuš

Úřad městské části Praha 12, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení - Písková 830/25,

143 12 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 životmho prostředí, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

Úřad městské části Praha 12, odbor dopravy, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4
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Úřad městské části Praha —- Libuš, odbor životního prostředí a dopravy, Libušská 35,

142 00 Praha 4, IDDS: u8xaktr

5. Další příslušní k přijetí rozhodnutí:

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

CET]N a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS:qa7425t

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, IDDS: W9qfskt

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10, IDDS: ec9fspf

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

Q. Na vědomí: „

Úřad městské části Praha 12, odbor životm'ho prostředí, spis zn. P12 44541/2021 OZP


