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Výroková část:

;v/ tzv

Odbor životního prostředí Úřadu městske casti Praha 12, jako vodoprávm urad příslušný podle § 104

odst. 2 a § 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"), podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „správní řád“) 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, podle § 15

odst. 1 a §94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádosti, které dne

2.5.2022 podala

Blanka Vlnová, K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4 (dále jen "stavebník")

a na základě tohoto posouzení, provedeného rovněž podle §94o stavebního zákona:

1. Schvaluje společným povolením podle ustanovení §94p odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 1

vodního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., a v souladu

s ustanovením § 15 odst. 6 vodního zákona

záměr

stavby vodního díla (dále jen „stavba záměru“), kterým je vrtaná studna pro individuální zásobování

domácnosti vodou, hluboká 30,0 m; zřizovaná z průzkumného vrtu na pozemku parc. č. 835/97

vkatastrálním území Písnice s odběrem vody elektrickým čerpadlem s napájecím kabelem, vedeným

do domu na uvedeném pozemku.

H. Stanoví podle ustanovení §94p odst. 1 stavebm'ho zákona pro umístění stavby záměru tyto

podmínky:

Stavba záměru bude umístěna podle projektové dokumentace z ledna 2022, kterou vypracoval Ing. Aleš

Voženílek - ČKAIT 0004997, ověřené ve společném povolení, na pozemku parc.č. 835/97 V katastrálním

území Písnice bude umístěna stavba vodního díla, studna určená k individuálnímu zásobování domácnosti

(jednotlivých občanů) vodou s odběrem vody elektrickým čerpadlem s napájecím kabelem, vedeným

do domu na uvedeném pozemku tak, že:

0 studna bude ve vzdálenosti 4,1 m kolmo od společné hranice pozemku parc.č. 835/97

v katastrálním území Písnice s pozemkem parc.č. 835/39 v katastrálním území Písnice.

' studna bude ve vzdálenosti 5,0 m kolmo od společné hranice pozemku parc.č. 835/97

v katastrálním území Písnice s pozemkem parc.č. 835/105 v katastrálním území Písnice.

0 studna bude ve vzdálenosti 13,7 m kolmo od společné hranice pozemku parc.č. 835/97

v katastrálním území Písnice s pozemkem parc.č. 835/96 v katastrálním území Písnice
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' hloubka studny jako předmětu záměru bude 30,0 rn, vrtný průměr 250 mm do hloubky 4 m

a dále 205 mm do hloubky 30 m, výstroj vrtu PVC-T1 zárubnicí o průměru 140 mm s atestem

na pitnou vodu, na dně Studny písková vrstva 0,4 m.

0 manipulační šachta plastová o průměru 1,0 rn, hloubce 1,5 m, ztoho 0,1 m nad terénem,

mezikruží šířky min. 0,5 m mezi pláštěm a přilehlým terénem bude vyplněno upěchovaným

jílovým těsněním do hloubky 3 m, v souladu ČSN 75 5115 bude okolí studny do vzdálenosti

min. 2 m upraveno vodotěsnou dlažbou ve spádu min. 2 %.

III. Stanoví podle ustanovení §94p odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky pro provedení stavby

záměru a podmínky pro užívání stavby záměru:

1. Stavba záměru bude provedena podle projektové dokumentace z ledna 2022, kterou vypracoval

Ing. Aleš Voženílek - ČKAIT 0004997, ověřené ve společném povolení, případné změny nesmí být

provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby záměru 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 dfla; 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 záměru bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Stavba záměru 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 záměru budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které

splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. 0 technických požadavcích na výrobky,

ve znění pozdějších předpisů.

6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby stavby záměru:

' zahájení prací.

. dokončení stavby záměru k provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

7. Při provádění stavby záměru bude k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu svrchní

kulturní vrstvy půdy skryta a použita k úpravě okolí studny. Dále budou učiněna opatření k zabránění

úniku škodlivých látek poškozujících zemědělský půdního fondu a jeho vegetační kryt na plochách,

které nebudou skryty.

8. Nejméně 30 dní před započetím případného zvláštního užívání komunikace musí být požádán

odbor dopravy Úřadu městské části Praha 12 o příslušné povolcní, zároveň musí být předložen návrh

dopravně inženýrského opatření projednaný s Policií ČR (Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,

Odbor služby dopravní policie).

9. Stavba záměru 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.

10. Při provádění stavby záměru je nutné používat prostředky a postupy, které budou minimalizovat

šíření prachu do okolí:

a) mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal;

b) při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů;

c) pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění

komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka;

d) používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle

platné legislativy pro mobilní zdroje.

11. V zárubnici vystrojení studny bude sací koš umístěn v hloubce 28,0 m pod terénem a v hloubce

27,0 m pod terénem bude instalováno zařízení k vypínání čerpadla při dosažení této úrovně hladiny

podzemní vody při jejím odběru.
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12.Stavbu záměru lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu jako studnu pro individuální

zásobování domácnosti vodou, kžádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží

vodoprávnímu úřadu doklady V souladu s ustanoveními vyhlášky č. 183/2018 Sb., včetně dokladu

o výchozí revizi elektrického zařízení arovněž doloží způsob měření spotřeby odebírané vody

a doklad o instalovaném zařízení k vypínání čerpadla podle předchozího bodu podmínek.

IV. 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. 835/97

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

v tomto množství:

' průměrný odběr V množství: 0,003 Ls" ,

' maximální odběr v množství: 0,5 l.s'1 ,

. maximální odběr V množství: 15 m3.měsíc" ,

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.

Učastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu - společné řízení, řízení o povolení

k nakládání s vodami:

Blanka Vlnová, nar. 13.2.1966, K dolům 944/6, 143 00 Praha 4

Odůvodnění:

Dne 2.5.2022 stavebník podal Žádosti o povolení k nakládání s vodami a o společné povolení na výše

uvedenou stavbu záměru.

Podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona lze povolit ve společném územním a stavebním řízení

podle stavebního zákona stavbu vodnllio díla, kterým je i stavba záměru. Podle ustanovení § 94j odst. ]

stavebního zákona 11 staveb vymezených V § 15 odst. 1, písm. (1) stavebního zákona lze vydat společné

povolení, příslušným k vydání společného povolení u těchto staveb je stavební úřad příslušný k povolení

stavby podle§ 15 odst. 1, písm. d) stavebního zákona, tedy v případě stavby záměru projednávané v tomto

řízení vodoprávní úřad, tzn. Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí. Vodoprávní úřad

proto 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 9393/2022 OŽP.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášek č. 503/2006 Sb.,

a č. 183/2018 Sb., jedná se o tyto doklady a podklady:

- Projektová dokumentace z ledna 2022, kterou vypracoval Ing. Aleš Voženílek, ČKAIT 0004997

— PRAHA 4, Písnice p.č. 835/97, Dokumentace průzkumného hydrogeologického vrtu a návrh

na stanovení odběru podzemní vody, vypracoval v prosinci 2021 RNDr. Ivan Koroš, odborná

způsobilost odborná způsobilost v hydrogeologii a environmentální geologii č. 1660/2003 (dále

jen „hydrogeologický posudek“).

- Závazná stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP

566966/2022 ze dne 31.3.2022:

' z hlediska lesů

' z hlediska ochrany přírody a krajiny,

' z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu,
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- z hlediska nakládání s odpady,

' z hlediska ochrany ovzduší,

' z hlediska myslivosti,

' z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí,

- z hlediska ochrany vod.

- stanovisko Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, pod zn. 18748/2022—263 ze dne 22.3.2022

zv;- Závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí Úřadu městske casti Praha 12 pod č.j.

P12 10703/2022 OŽP/Hl ze dne 4.2.2022:

' z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyjádření),

' z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyjádření),

- z hlediska ochrany ovzduší,

' z hlediska vodohospodáře (vyjádření),

' z hlediska odpadů.

Vodoprávní úřad oznámil pod č.j. P12 19817/2022 OŽP ze dne 4.5.2022 zahájení řízení známým

účastníkům řízení, dotčeným orgánům a ostatním příslušným k přijetím oznámení(účastníkům úzerrmího

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); všem účastníkům řízení rovněž oznámil skutečnost spojení řízení usnesením pod č.j. P12

19419/2022 OŽP ze dne 3.5.2022. V tomto oznámení dále vodoprávní úřad uvedl, že v souladu s § 94m

odst. 3 stavebního zákona avsouladu s § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě

aústního jednání, jelikož mu byly dobře známy poměry vúzemí a žádosti poskytovaly dostatečný

podklad pro posouzení stavby záměru i záměru požadovaného nakládání s vodami a zároveň uvedl, že

dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska aúčastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy

do 15 dnů od doručení uvedeného oznámení.

Hlavním účastníkem řízení je stavebník.

Okruh účastníků společného územního a stavebm'ho řízení (řízení pro společné povolení) byl stanoven

jednak s ohledem na předložený hydrogeologický posudek zhlediska okolních studní v okolí stavby

záměru a zároveň i pozemky sousedící se stavbou záměru, podle § 94k písm. d) je takovým účastm'kem

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům

nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno bezprostředním sousedstvím

stávajících rodinných domů, pozemků a komunikace s dopravou na staveniště:

parc.č. 835/96 v katastrálním území Písnice - Ing. Jana Čekalová, MBA

parc.č. 835/39 v katastrálním území Písnice — Josef Vorlíček

parc.č. 835/28 v katastrálním území Písnice - Marie Pudilová, Miloslav Klégr

parc.č. 835/106 V katastrálním území Písnice - Ivana Vlčková

parc.č. 835/38 a parc.č. 835/104 vkatastrálním území Písnice - Ing. Martin Dvořák, Iva Dvořáková,

Milan Křivánek, 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. Arnošt Dubský, CSc., Huyen Trang Nguyen, a vlastníci Výše uvedených pozemků.

Účastm'kem společného územního a stavebního řízení je rovněž obec, na jejímž území má být

požadovaný stavební záměr uskutečněn, touto obcí je Hlavní město Praha, které obligátně zastupuje

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a tento účastm'k je rovněž účastníkem řízení o povolení

knakládání s vodami, účastm'kem společného územního a stavebního řízení je zavedeného důvodu

rovněž Městská část Praha — Libuš.

Ve společném povolení posoudil vodoprávní úřad soulad stavby záměru s veřejnými zájmy Podle

platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m.
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Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a podle vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního

plánu hl. rn. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy, jsou pozemky

stavby záměru v ploše s využitím OB-A — čistě obytné. Z hlediska využití je předložený záměr stavby

vsouladu s výše uvedeným platným územním plánem, jedná se o využití stavby záměru pro stavbu

studny u rodinného domu. Stavba záměru je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m.

Prahy a není v rozporu s cfli a úkoly územního plánování, neboť odpovídá ustanovení § 18 a § 19

stavebního zákona.

Umístění stavby záměru jako vodního díla je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle

nichž posuzují návrh dotčené orgány; výše uvedená stanoviska těchto orgánů byla souhlasná (závazné

stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona nebylo v tomto zohledňováno vzhledem kokolnosti,

že stavební úřad je ivodoprávním úřadem, který jej vydal). V předložené projektové dokumentaci je

uvedeno, že projekt řeší návrh dle nař. hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, že situování studny na

pozemku bylo určeno hydrogeologem vzhledem k hydrogeologickým poměrům a zároveň tak, aby byla

zajištěna dostatečná vzdálenost studny od možných zdrojů znečištění a že v hydraulickém dosahu vlivu

navrhované studny se V současné době nenachází hydrogeologické objekty, které by mohly být novým

jímacím objektem ovlivněny. Je zřejmé, že projektová dokumentace reflektuje vyhodnocení a zkoušky

vrtu provedeného dne 3.11.2021, ke kterému byl vydán souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1

písm. i) vodmho zákona pod č.j. P12 38903/2021 OŽP ze dne 6.10.8.2022.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení (přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených

v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastm'ky řízení a s dotčenými orgány

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

předpisy. Okruh účastm'ků řízení byl stanoven s ohledem na předložený hydrogeologický posudek. Při

přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky společného řízení a řízení o povolení knakládání

s vodami a na základě shromážděných prámě významných skutečností nebyly shledány důvody bránící

vydání společného povolení a povolení knakládání s vodami. Vodoprávní úřad přitom vycházel

především z předloženého hydrogeologického posudku, který je i závěrečnou zprávou kprovedenému

vrtu. Dále je hydrogeologickém posudku uvedeno, že se vzhledem ke vzdálenosti studny v okolí (cca

50 m) nepředpokládá její ovlivnění.

V hydrogeologickém posudku je doporučeno umístit do úseku plných zárubnic (sací koš v úrovni

28 metrů pod terénem), a čerpání provádět se snížením hladiny max. do hloubky 27,0 rn od terénu. Toto

doporučení bylo uvedeno jako jedna z podmínek pro provedení a užívání stavby záměru pod bodem č. 11

v části III. výroku tohoto rozhodnutí.

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
;,v

vydáno, proto je vodoprávm urad nestanovil.

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

ovlivnit stávající povolené okolní odběry a umístění stavby záměru 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 provedení záměru a odběru podzemních vod

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

aekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod achemíckého stavu a kvantitativního stavu

a nebude znemožnění dosažení jejich dobrého stavu, jak je uvedeno ve stanovisku správce povodí,

ve kterém je rovněž požadavek na respektování (výše uvedených) doporučení osoby s odbornou

způsobilostí.

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 včásti III výroku

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

právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání společného povolení stavby

záměru a ani bránící vydání povolení k nakládání s vodami.

z/v

Vodoprávm urad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku

uvedených.
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Vypořádání snávrhy a námitkarni účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami a společného

územního a stavebmho řízení:

Učastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami a společného územního

a stavebního řízení k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

l/v

Poučen! ucastm'ků:

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

Magistrátu hl. m. Prahy 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.

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

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

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby záměru umístit na viditelném místě u vstupu

na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby záměru.

Stavba záměru nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení

pozbývá platnosti, jestliže stavba záměru nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

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

povoleného nakládání.

Ing. Ivan Tatai

vedoucí odboru

 

 

| g_n, .ws

P mmm

vz. Mgr. Eva Volkeová

zástupkyně vedoucího 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: c2zmahu

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

na sousedních pozemcích a obec — veřejnou vyhláškou podle § 144 správního řádu:

Ing. Martin Dvořák, Iva Dvořáková, Milan Křivánek, Miloslav Klégr, Josef Vorlíček 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,
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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 městske casti 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 rozhodnutí:

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

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


