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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
                                                                                    
Dne 30.10.2007 podal stavebník paní Adéla Blažková, bytem Do Dolnic 120, 104 00              Praha – Královice,  žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vodního díla  „ trubní studna o max. průměru 180 mm a hloubce 28 m  na pozemku parc.č. 324/7, při rodinném domě č.p. 120 na pozemku parc.č. 324/53, vše k.ú. Královice, v ul. Do Dolnic, Praha – Královice “. Současně byla podána i žádost o povolení stavby výše uvedeného vodního díla a žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami v souladu s § 8, odst.1, písm. b), bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších změn (dále jen vodní zákon). Dnem podání bylo zahájeno územní řízení, řízení o povolení stavby vodních děl                 a řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami.

	Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako příslušný stavební úřad dle § 13, odst.1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh podle §§ 90 a 91 stavebního  zákona, a na základě tohoto posouzení vydává : 
A )  dle § 79 a § 92 stavebního zákona  a v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,     
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í    s t a v b y
vodního díla - trubní studny na pozemku parc.č. 324/7, k.ú. Královice, u rodinného domu č.p. 120, při ul. Do Dolnic, Praha – Královice. 
Pro umístění stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky:
1.	trubní studna o max. průměru 180 mm a hloubce 28 m, se umisťuje na pozemku parc.č. 324/7, v místě provedeného hydrogeologického zkušebního vrtu s osou ve vzdálenosti                  4,7 m od hranice pozemku parc. č. 324/8 a ve vzdálenosti 10,9 m od hranice pozemku parc.č. 324/14, vše k.ú. Královice, jak je zakresleno v situačním výkresu na podkladě katastrální mapy  v měřítku 1 : 500, který je grafickou přílohou rozhodnutí.
	studna bude vystrojena PVC zárubnicí DN 125 mm.

na základě hydrogeologického posouzení je nutné dodržet umístění studny ve vhodném místě tak, aby okolní využívané vodní zdroje nebyly nepříznivě ovlivněny ( viz. § 29, odst.2 vodního zákona – náhrada za ztrátu podzemní vody ).

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 32, odst.2, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků,            dle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, § 15, odst.1, písm. d) stavebního zákona a dle § 105, vodního zákona, posoudil návrh dle §§ 8, 15 a 55 vodního zákona a na základě tohoto posouzení vydává : 
B )   dle ustanovení § 15 vodního zákona 

p o v o l e n í
stavby vodního díla „ trubní studna o max. průměru 180 mm a hloubce 28,0 m “                     na pozemku parc.č. 324/7, k.ú. Královice, při rodinném domě č.p. 120, v ul. Do Dolnic,  Praha – Královice.
Pro provedení stavby vodních děl se stanovují tyto podmínky:
1.	stavba trubní studny bude provedena podle projektové dokumentace ověřené při vydání tohoto povolení, která se jako součást rozhodnutí předává stavebníkovi.
2.	stavba bude dokončena do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3.	vystrojení a konečnou úpravu stavby trubní studny provede odborná firma, jejíž název a oprávnění předloží stavebník před započetím prací vodoprávnímu úřadu.
4.	před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště umístěn štítek s údaji o povolení stavby a bude zde ponechán do závěrečné kontrolní prohlídky stavby vodního díla. 
5.	stavba vodního díla podléhá vydání kolaudačního souhlasu.
6.	při závěrečné kontrolní prohlídce předložte :
- doklad o zneškodnění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebude možné
- geodetické zaměření skutečného umístění studny, včetně potvrzení o jeho předání       na Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2 

C )   dle ustanovení § 8, odst.1, písm. b), bod 1 vodního zákona                             
p o v o l e n í
odběru podzemních vod z výše uvedené studny v max. množství :          
Q prům.   =       0,003   l/s
Q max.    =       0,15     l/s
Q měs.     =      5,0    m3/měsíc
Q rok       =     30,0    m3/rok
Povolení nakládání s vodami se uděluje za těchto podmínek : 
	voda bude odebírána pouze v povoleném množství.

voda bude odebírána v průběhu 6 měsíců v roce.
nejméně 1 x ročně musí být provedena technická prohlídka studny.
voda ze studny nesmí být propojena se systémem pitné vody z městského vodovodu.
povolení nakládání s podzemními vodami se vydává na dobu životnosti studny.

Odůvodnění 
 Dne 30.10.2007 podal stavebník, paní Adéla Blažková, žádost o vydání územního rozhodnutí a povolení stavby tohoto vodního díla a o povolení k nakládání s podzemními vodami. 
Protože podmínky v území jsou jednoznačné, odbor výstavby ÚMČ Praha 22 v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona územní řízení a řízení o povolení stavby vodního díla a řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami usnesením ze dne 31.10.2007 spojil.

Opatřením ze dne 1.11.2007 oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 22 zahájení spojeného územního řízení, řízení o povolení stavby vodního díla a řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům             a současně nařídil k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den 7.12.2007.
Trubní studna bude umístěna na pozemku parc.č. 324/7, k.ú. Královice v místě provedeného hydrogeologického vrtu o max. průměru 180 mm a hloubky 28,0 m a vystrojena PVC zárubnicí DN 125 mm.
Plocha pozemku parc.č. 324/7, k.ú. Královice, dotčeného navrhovanou stavbou vodního díla – trubní studny je dle platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy – plánu využití ploch, schváleným Zastupitelstvem hl.m. Prahy dne 9.9.1999 usnesením                 č. 10/05, v území čistě obytném ( OB ), v kterém lze výše uvedenou stavbu umístit.
Umístění stavby vodního díla – trubní studny, vzhledem k jeho charakteru, konstrukci a technologickému vybavení neomezuje využití sousedních pozemků, ani staveb na nich umístěných, a lze proto konstatovat, že splňuje obecné technické požadavky na výstavbu v hl.m. Praze, stanovené vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy.
Projektová dokumentace stavby vodního díla je zpracována Ing. Tomášem Melicharem ( ČKAIT 0002179 ) osobou oprávněnou ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona.
Hydrogeologické posouzení vypracoval v souladu s ustanovením § 9 vodního zákona  RNDr. Roman Jerie ( autorizace č. 1551/2002 ), osoba odborně způsobilá v oboru hydrogeologie.
Stanoviska dotčených orgánů jsou kladná. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů vzneseny žádné námitky ani připomínky.

S přihlédnutím k výsledku územního a vodoprávního řízení, v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona a § 55 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 8, odst.1, písm. b), bod 5 vodního zákona odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 rozhodl tak, jak je        ve výrokových částech tohoto rozhodnutí uvedeno.


Poučení:
          Účastníci řízení mají podle ustanovení § 81, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. ( správní řád ), právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení proti výroku „A“ tohoto rozhodnutí               k odboru stavebnímu Magistrátu hl.m. Prahy a proti výrokům „B“ a „C“ tohoto rozhodnutí      k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, vždy podáním u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 22. Odvolání je vždy nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu      a v počtu 12 stejnopisů.



                                                                                                      Ing. Lenka V o p r a v i l o v á
                                  vedoucí odboru výstavby


Za správnost :  Ing. František Roder


Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí, stanovený dle položky 18, odst.a), a položky 17, odst. 1, písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v celkové výši             1.300,- Kč byl uhrazen v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 22 dne 21.11.2007.

Příloha : 
-  výkres situace s umístěním vodního díla na podkladě snímku katastrální mapy v měřítku             1 : 500, který obdrží ÚR hl.m. Prahy  po nabytí právní moci rozhodnutí.
- ověřená projektová dokumentace, včetně výkresu situace s umístěním vodního díla                   na podkladě snímku katastrální mapy v měřítku 1 : 500 ( obdrží navrhovatel a MČ           Praha – Královice po nabytí právní moci rozhodnutí ).

Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona): veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. 

…………………………………….				……………………………………
                 Vyvěšeno dne						       Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení o sejmutí oznámení.


Obdrží na doručenku:
-  MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00  Praha – Uhříněves, se žádostí o informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce v k.ú. Uhříněves, po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění.

-  MČ Praha - Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha – Královice, se žádostí o informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce v k.ú. Královice, po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění.



Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona): (doporučeně)
- Adéla Blažková, Do Dolnic 120, 104 00  Praha – Královice
- Josef Blažek, Do Dolnic 120, 104 00  Praha – Královice
- MČ Praha - Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha – Královice 
- Obec hl.m. Praha, zastoupená ÚR hl.m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2

Doručuje se účastníkům vodoprávního řízení do vlastních rukou:
- Adéla Blažková, Do Dolnic 120, 104 00  Praha – Královice
- Josef Blažek, Do Dolnic 120, 104 00  Praha – Královice
- Alena Fojtíková, Klánova 885/67, 147 00  Praha 4
- Tomáš Burcl, Do Dolnic 119, 104 00  Praha – Královice
- Kateřina Burclová, Do Dolnic 119, 104 00  Praha – Královice
- Richard Peer, Doudova 156/17, 147 00  Praha 4
- MČ Praha - Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha – Královice

Dále obdrží : 
- OÚP MHMP, Jungmannova 35/29, 112 11 Praha 1
- OOP MHMP, Jungmannova 35/29, 112 11  Praha 1 
          ( č.j. S-MHMP-393079/2007/2/OOP/VI ze dne 18.10.2007 )
- ZVHS, K Jezeru 97, 102 00  Praha 10 ( č.j.OPV/PH/1175/07-Pa ze dne 18.9.2007 )

Co : 
- IK ÚMČ Praha 22, zde 
- URM – evidence ÚR, pí. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2
- spisy, evidence, referent

