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Nové námestí 1250, Praha ....Uhríneves

C.j.: 10633/2006/0V/Sy
Vyrizuje: Kvetoslava Syslová
Telefon: 271 071 894

V Uhrínevsi dne: 30.10.2006
k.ú. Královice

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o zahájení rízení o povolení vodního díla a pozvánka k ústnímu jednání

Odbor výstavby Úradu MC Praha 22, jako vodoprávní úrad príslušný podle ust. § 32
odst.2 zákona C. 13112000 Sb., o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších zmen a doplnku,
§ 120 odst.! zákona C. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním rádu, ve znení
pozdejších predpisu (stavební zákon), § 106 zákona C. 25412001 Sb. o vodách, ve znení
pozdejších predpisu, (vodní zákon) a vyhlášky C. 5512000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy, ve znení pozdejších predpisu, o z n a m u jedle ust. § 115 odst.8
vodního zákona, všem známým úcastníkum rízení a dotceným orgánum státní správy, že pan
Ivo Novotný, Na Rokytce 301, Rícany u Prahy, zplnomocnený firmou ZA VOS S.LO.,

Vinohradská 2516/28, Praha 2, podal, v zastoupení stavebníka: Mestská cást Praha 
Královice, K Nedvezí 66, Praha - Královice, dne 5.10.2006 žádost o povolení stavebních
úprav - 8626 -"Protipovodnová opatrení na Rokytce" - úsek km 0,030 až 0,192 
Královice, na pozemcích c.parc. 4/4, 106/1, k.ú. Královice, a to:

.... odstranení nánosu sedimentu a procištení koryta

.... opevnení dvou levostranných povrchových prítoku

.. opravy drobných poškození objektu - vyústení deštové kanalizace, lávky

.... opevnená úprava koryta v délce cca 167 m od silnicního mostu v k.ú. Královice ul. K
Uhrínevsi po opevnenou cást koryta u tribuny fotbalového hrište, do jednotné šírky 1,5 m a
jednotné hloubky 0,4 m.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno rízení o povolení stavebních úprav vodního díla
dle ust. § 15 vodního zákona.

Odbor výstavby Úradu MC Praha 22 narizuje dle ust. § 115 odst.8 vodního zákona a
dle ust. 61 stavebního zákona k projednání predložené žádosti ústní jednání, které se bude
konat dne:

5. 12. 2006 V 10.00 hod.

na odboru výstavby Úradu MC Praha 22, Nové námestí 1250, Praha - Uhríneves, 2.patro,
c.dverí 228, u referenta pLSyslové.

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.

fax: +4202710 71 819

http://www.praha-uhrineves.cz



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

Stavebník zajistí úcast projektanta a zhotovitele a pri rízení predloží originály
všech podkladu, které jsou soucástí žádosti o stavební povolení.

Do podkladu pro rozhodnutí lze nahlédnout na Úradu MC Praha 22, Nové námestí
1250, Praha - Ul1ríneves, 2.patro, c.dverí 228, u referenta pí.Syslové v návštevní dny
(pondelí, streda 8-12, 13-17).

Mestská cast PRAHA 22
Úrad mestské cásti

Nové námestl1250
1Q4QQ Pvaha-UhftneM
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Ing. Len~pravilovávedoucí O(fboru výstavby

Príloha:

Složenka na uhrazení správního poplatku ve výši 1000,- Kc. Doklad o uhrazení správního
poplatku bude predložen pri ústním jednání.

Toto oznámení musí být vyvešeno 30 dnu na úrední desce. Dnem dorucení ie poslední den
vyvešení na úrední desce ÚMC Praha 22 (k.ú. Uhríneves)

02 -12- 200S
Vyvešeno dne: Sejmuto dne: .

Obdrží:

Žadatel (na dorucenku)
Ivo Novotný, Na Rokytce 301, 251 01 Rícany u Prahy

Úcastníci rízení - informace verejnou vyhláškou (na dorucenku):
MC Praha 22, Nové námestí 1250, Praha - Uhríneves se žádostí o informování úcastníku
rízení zverejnením na úrední desce v k.ú. Uhríneves po dobu 30 dnu a podání zprávy o
zverejnení.
MC Praha - Královice, K Nedvezí 66, 104 00 Praha - Královice se žádostí o informování

úcastníku rízení zverejnením na úrední desce v k.ú. Královice po dobu 30 dnu a podání
zprávy o zverejnení.

Dále obdržÍ:

MHMP, OOP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (cj. S-MHMP-290641/2006/001/00P/VI)
ÚMC Praha 22, OŽP - zde (cj.OŽP/8587/2006IMa)
Hygienická stanice h1.m.Prahy, pobocka Praha - východ, Jasmínová 2905/37, 106 00
Praha 10 (cj. V.HK/2237/43454/06)
HZS h1.m.Prahy, Sokolská 62,121 24 Praha 2 (c.j. HSAA-11429-1977/0DZS-2006)
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 15021 Praha 5 (c.j. 2006/39571/254)
PVK a.s., Ke Kablu 971, 10200 Praha 10 - Hostivar

Na vedomí:

ZA VOS S.LO., Vinohradská 28/2516, 12000 Praha 2
Co:
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