
Mestská cást Praha 22"
Urad mestské cásti

odbor výstavby
Nové námestí 1250, Praha - Uhríneves

C.j.: P22 2695/2007 OV 05
Sp.zn.: MC22 25412006 OV 05
Vyrizuje: Kvetoslava Syslová
Telefon: 271 071 894

VEREJNÁ

V Uhrínevsi dne: 13.3.2007

k.ú. Královice

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úradu MC Praha 22, jako vodoprávní úrad príslušný podle ust. § 32
odst.2 zákona c. 131/2000 Sb., o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších zmen a doplnku,
§ 15 odst.! písmo d) zákona C. 18312006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu (dále jen
stavební zákon), § 106 zákona c. 25412001 Sb. o vodách, ve znení pozdejších predpisu (dále
jen vodní zákon) a vyhlášky C. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,
ve znení pozdejších predpisu,

vydává

dle ust. § 82 zákona C. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním rádu, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen puvodního stavebního zákona)

k o I a u d a cní r o z hod n u t í,

kterým na návrh firmy ZAVOS s.r.o., Hybernská 13, Praha 1, v zastoupení stavebníka:
Mestské cásti Praha - Královice, K Nedvezí 66, Praha - Královice, ze dne 16.11.2006

povoluje užívání dokoncených stavebních úprav vodního díla:
- odstranení nánosu sedimentu a oprava poškozeného brehového opevnení
- odstranení levobrežního náplavu smerem k tribune' fotbalového hrište a naprímení
trasy

- oprava pravobrežních výmolu a prodloužení stávajícího opevnení koryta cca 18 m
proti proudu

- zrízení sedimentacní hrázky z drevených kulu
- úprava svahu nádrže s opevnením humusní vrstvou tI. 10 cm a osetím

v rámci stavby "Revitalizace rybníka V Mydlinkách a odstranení škod na brezích Rokytky 
vrácení toku do puvodního koryta, na pozemcích c.parc. 106/1, 308/7, 348/1, 348/2, 348/3,
348/4, 348/5, k.ú. Královice.

Oduvodnení:

Odbor výstavby ÚMC Praha 22, jako príslušný vodoprávní úrad, obdržel dne
16.11.2006 žádost firmy ZAVOS S.r.O., Hybernská 13, Praha 1, v zastoupení stavebníka:
Mestské cásti Praha - Královice, K Nedvezí 66, Praha - Královice, na kolaudaci výše
uvedených stavebních úprav vodního díla. Tímto dnem bylo zahájeno kolaudacní rízení.
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Na stavební úpravy bylo dne 5.5.2005 vydáno rozhodnutí c.j. 1132/2005/0V/Sy, s
právní mocí dne 16.6.2005.

Opatrením ze dne 10.1.2007 bylo oznámeno úcastníkum rízení a dotceným orgánum
zahájení kolaudacního rízení verejnou vyhláškou a narízeno ústní jednání spojené s místním
šetrením na den 15.2.2007. Oznámení bylo na úrední desce MC Praha 22 vyvešeno 11.1.2007
a sejmuto dne 26.1.2007 a na úrední desce MC Praha - Královice bylo vyvešeno dne
15.1.2007 a sejmuto dne 30.1.2007. K datu jednání nebyly vzneseny žádné pripomínky ani
námitky k uvedené stavbe.

Pri místním šetrení, konaném dne 15.2.2007, bylo zjišteno, že stavební úpravy
vodního díla byly provedeny podle dokumentace overené v rízení o povolení vodního díla
s drobnými odchylkami v trase u tribuny fotbalového hrište, které nevyžadují zvláštní rízení a
odbor výstavby je vzal na vedomí v rámci kolaudacního rízenÍ. Dále bylo zjišteno, že byly
dodrženy podmínky pro provedení stavebních úprav a oprav vodního díla, stanovené
v rozhodnutí o povolení stavebních úprav vodního díla.

K žádosti byly predloženy doklady:
- zápis o odevzdání a prevzetí stavby ze dne 20.9.2006 a 27.12.2006
- zamerení ze dne 18.9.2006 a 18.11.2006

IMIP - potvrzení o predání geodetické dokumentace C. 3788/2006 ze dne 18.9.2006 a c.
5855/2005 ze dne 21.11.2005

- doklad o predání dokumentace skutecného provedení stavby "Revitalizace rybníka
v Mydlinkách"

- doklad o využití vyteženého sedimentu ze dne 30.1.2007

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí mají úcastníci rízení ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1) zákona
C. 500/2004 Sb. (správní rád) právo podat odvolání do 15 dnu ode dne dorucení k odboru
ochrany prostredí Magistrátu hl.m.Prahy, podáním u odboru výstavby Úradu mestské cásti
Praha 22. Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle ust. § 82 správního rádu a v poctu 3
stejnopisu.

Za správnost: Kvetoslava Syslová

u 0
Ing. Lenka1;'avilovávedoucí od~r~P~~stavbY

Dle § 82 odst.4 puvodního stavebního zákona se kolaudacní rozhodnutí úcastníkum rízení
dorucuje verejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutí musí být vyvešeno 15 dnu na úrední desce. Dnem dorucení je poslední den
vyvešení na úrední desce ÚMC Praha 22, k.ú. Uhríneves.

Vyvešeno dne: Sejmuto dne: .
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Obdrží:

ZA VOS s.r.o., Hybernská 13, 11000 Praha 1
Úcastníci rízení - informace verejnou vyhláškou (doporucene - do vlastních rukou):
- MC Praha 22, Nové námestí 1250, Praha - Uhríneves se žádostí o informování úcastníku

rízení zverejnením na úrední desce v k.ú. Uhríneves po dobu 15 dnu a podání zprávy o
zverejnení.

- MC Praha - Královice, K Nedvezí 66, Praha - Královice se žádostí o informování
úcastníku rízení zverejnením na úrední desce v k.Ú. Královice po dobu 15 dnu a podání
zprávy o zverejnení.

Dále obdrží:

MHMP, OOP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (c.j. MHMP-172704/2004/001l0ZP/VI)
ÚMC Praha 22, OŽP - zde (k c.j. OŽPI14868/05)
Hygienická stanice hl.m.Prahy, pobocka Praha - východ, Jasmínová 2905/37, 106 00
Praha 10 (cj.6085/04/PV-HK/P,dr.St.)
HZS h1.m.Prahy, Sokolská 62, Praha 2 (c.j. HSAA-24383/0DVS-4490-2004)
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 15021 Praha 5 (cj. 250/254/17620/2094/04)

Na vedomí:
Ceská inspekce životního prostredí, odd. ochrany vod, Delnická 12, 17004 Praha 7
MHMP, OOP, vodoprávní odd., Jungmannova 35/29, Praha 1

Co: spisy, evidence, referent
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