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Nové námestí 1250, Praha - Uhríneves

C.j.: P22 374/2007 OV 05
Sp.zn.: MC22 254/2006 OV 05
Vyrizuje: Kvetoslava Syslová
Telefon: 271 071 894

V Uhrínevsi dne: 10.1.2007

k.ú. Královice

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

o zahájení kolaudacního rízení vodního díla a pozvánka k ústnímu jednání

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,
§ 120, odst.1 zákona c. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním rádu, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen stavební zákon), § 106 zákona c. 254/2001 Sb. o vodách, ve
znení pozdejších predpisu (vodní zákon) a vyhlášky c. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se
vydává Statut hl.m.Prahy, ve znení pozdejších predpisu, o z n a m u je, k žádosti firmy
ZA VOS s.r.o., Hybemská 13, Praha 1, v zastoupení stavebníka: Mestské cásti Praha -

- -- - .Královice, K Nedvezí 66, Praha -Královice, podané dne 16.11.2006, zahájení kolaudacního
rízení provedených 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.

Na stavební úpravy bylo dne 5.5.2005 vydáno rozhodnutí cj. 1132/2005/0V/Sy, s
právní mocí dne 16.6.2005.

K projednání predloženého návrhu narizuje odbor výstavby dle ust. § 80 odst.1
stavebního zákona ústní jednání spojené s místním šetrením na:

15. 2. 2007 V 10.00 hod.

se schuzkou úcastníku v ul. V Mydlinkách pred cp. 89, k.ú. Královice.

Úcastníci rízení mohou uplatnit své námitky a pripomínky nejpozdeji pri tomto
jednání, jinak na ne nebude brán zretel. Do té doby sdelí svá stanoviska i dotcené orgány
státní správy,jinak k nim nebude prihlédnuto.
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K datu jednání žadatel zejména doplní:
- rozhodnutí o povolení stavebních úprav

dokumentaci overenou vodoprávním úradem
dokumentaci skutecného provedení stavebních úprav, pokud došlo pri jejich provádení ke
zmene oproti dokumentaci overené ve stavebním rízení
zamerení

IMIP (ÚR hl.m.Prahy), Vyšehradská 57, Praha 2 - potvrzení o predání zamerení
doklad o zpusobu využití odstranených nánosu sedimentu

Nechá-li se nekterý z úcastníku rízení zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.

Do podkladu pro rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby Úradu MC Praha 22,
Nové námestí 1250, 2.patro, c.dverí 228, u referenta pí. Syslové v návštevní dny (pondelí,
streda 8-12, 13-17) a pri ústním jednání.
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Toto oznámení musí být vyvešeno 15 dní na úrední desce.
Dnem dorucení je poslední den vyvešení na úrední desce ÚMC Praha 22, k.ú. Uhríneves.

Vyvešeno dne: . Sejmuto dne: .

Obdrží:

Žadatel (doporucene)
ZA VOS S.LO.,Hybernská 13, 110 00 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 (c.j.6085/04/PV-HK/P,dLSt.)
HZS hl.m.Prahy, Sokolská 62, Praha 2 (c.j. HSAA-24383/0DVS-4490-2004)
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 15021 Praha 5 (c.j. 250/254/17620/2094/04)

Co: spisy, evidence, referent
IK ÚMC Praha 22
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