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Městská část Praha 22
Úřad městské části
odbor výstavby
Nové náměstí 1250,  Praha - Uhříněves

Č.j.:         10633/2006/OV/Sy	V Uhříněvsi dne: 11.12.2006
Vyřizuje: Květoslava Syslová                                             k.ú. Královice
Telefon:   271 071 894




4
fax: +420 2 710 71 819
http://www.praha-uhrineves.cz
V  E  Ř  E  J  N  Á    V  Y  H  L  Á  Š  K A

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 32 odst.2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků,  § 120 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn, projednal v řízení vedeném podle citovaných zákonů žádost, kterou podal pan Ivo Novotný, Na Rokytce 301, Říčany u Prahy, zplnomocněný firmou ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, Praha 2, zastoupení stavebníka:  Městské části Praha – Královice, K Nedvězí 66, Praha - Královice

a na základě zjištěných skutečností      v y d á v á   

p o v o l e n í

podle ust. § 15 odst.1 vodního zákona a podle ust. § 66 stavebního zákona ke stavebním úpravám – 8626 „Protipovodňová opatření na Rokytce“, č.h.p. 1-12-01-026 – úsek km 0,030 až 0,192 – Královice, na pozemcích č.parc. 4/4, 106/1, k.ú. Královice, a to:
-  odstranění nánosů sedimentů a pročištění koryta
-  opevnění dvou levostranných povrchových přítoků
-  opravy drobných poškození objektů – vyústění dešťové kanalizace, lávky
-  opevněná úprava  koryta v délce cca 167 m  od  silničního  mostu  v  k.ú. Královice  ul.
    K Uhříněvsi po opevněnou část koryta u tribuny fotbalového hřiště, do jednotné šířky
    1,5 m  a  jednotné hloubky  0,4 m.

      Pro provedení stavebních úprav se stanovují tyto podmínky: 
	Stavební úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené při vydávání tohoto povolení, která se po nabytí právní moci jako součást rozhodnutí předává stavebníkovi.
	Stavební úpravy budou dokončeny do 2 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
	Stavební úpravy budou provedeny osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

Stavebník 15 dní před zahájením prací sdělí vodoprávnímu úřadu název a sídlo vybraného zhotovitele stavebních úprav předmětného vodního díla.
Ke kolaudaci budou předloženy následující doklady:
      -   doklad   o   předání   dokumentace   skutečného   provedení   správci vodního toku
      -  doklad  o předání geodetického zaměření stavby  Institutu městské informatiky hl.m.
          Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2.



O d ů v o d n ě n í :

Pan Ivo Novotný, Na Rokytce 301, Říčany u Prahy, zplnomocněný firmou ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, Praha 2, podal v zastoupení stavebníka: Městská část Praha – Královice, K Nedvězí 66, Praha – Královice, dne 5.10.2006 žádost o povolení stavebních úprav výše uvedených na vodním díle. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o jejich povolení.
Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 dle ust. § 115 vodního zákona uvědomil oznámením ze dne 30.10.2006 o zahájení řízení účastníky řízení a dotčené orgány státní správy a nařídil ústní jednání na den 5.12.2006. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 22 dne 31.10.2006 a sejmuto dne 30.11.2006 a na úřední desce MČ Praha – Královice vyvěšeno dne 1.11.2006 a sejmuto dne 2.12.2006. K datu ústního jednání nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
V provedeném řízení bylo zjištěno:
Stavebník:        Městská část Praha – Královice, K Nedvězí 66, Praha - Královice
Projektant:        Ing. Martin Růžička - Alcedo, Nádražní 459, Nová Bystřice
Zhotovitel:        bude určen výběrovým řízením
Správce:           Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, Praha 5
Místo stavby:   Královice
Započetí stavebních úprav: nabytím právní moci rozhodnutí

K žádosti byly předloženy tyto doklady:
	Povodí Vltavy s.p. – stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku ze dne 5.9.2006, č.j. 2006/39571/254

MČ Praha – Královice – plná moc pro firmu ZAVOS s.r.o. ze dne 22.6.2006 
ZAVOS s.r.o. – plná moc pro pana Ivo Novotného ze dne 22.6.2006  
MHMP, odbor ochrany prostředí – stanovisko ze dne 5.9.2006, č.j. S-MHMP-290641/2006/1/OOP/VI
MHMP, odbor ochrany prostředí – rozhodnutí – závazné stanovisko podle ust. § 4 odst.2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16.11.2006, č.j. S-MHMP-370226/2006/OOP-V-944/R-265/Kr 
ÚMČ Praha 22, odbor životního prostředí - stanovisko ze dne 6.9.2006, č.j. OŽP/8587/2006/Ma

Stavebník ve vedeném řízení prokázal dle ustanovení § 58 odst.2 stavebního zákona, že má k předmětným pozemkům právo, které jej opravňuje provést stavební úpravy na vodním dílem.
Dle předložené projektové dokumentace budou provedeny stavební úpravy břehů a koryta Rokytky povodňovými průtoky poškozených (lokální náplavy a nánosy, pročištění koryta, vyústění dešťové kanalizace, lávky, opevnění koryta). 
V podrobnostech se odkazuje na ověřený projekt stavebních úprav.
            Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu v hl.m.Praze. Souhlas se stavebními úpravami vodního díla byl v souladu s § 120 odst.2 stavebního zákona potvrzen záznamem do protokolu. Uskutečněním stavebních úprav nejsou ohroženy veřejné zájmy ani omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 stavebníka upozorňuje že:
.    Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
     nebudou stavební práce zahájeny.
.    Před  ukončením  stavebních  prací  je  nutno  podat  návrh  na  kolaudaci  stavby  dle  § 79
     stavebního zákona  a  § 30  vyhl.č. 132/1998 Sb.,  kterou  se  provádějí  některá ustanovení 
     stavebního zákona. K ústnímu jednání je třeba předložit náležitosti dle § 31 téže vyhlášky.
.    Stavebník je povinen dle ust. § 100 stavebního zákona před zahájením stavby umístit štítek
     s  údaji  o  stavbě  na  viditelném  místě a  ponechat  jej  tam  až do kolaudace stavby, nebo 
     stavbu označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
.    Před  zahájením  stavby   musí  stavebník  zajistit  podle  § 75  stavebního zákona vytýčení
     prostorové  polohy  stavby  odborně  způsobilou  osobou.   Výsledky  vytýčení    musí   být
     ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
.    Při  provádění  stavby  je  nutno  dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o
     ochraně  veřejného  zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a dle nařízení vlády 
     ČR č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
.    Při  nakládání  se  stavebním  odpadem  je nutno postupovat podle vyhlášky č. 24/2001 Sb.
     hl.m.Prahy,  kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
     odstraňování  komunálních  odpadů  vznikajících  na území hlavního města Prahy a systém 
     nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
.   Zahájení    stavebních   prací   je   nutno   předem   oznámit   těm   vlastníkům    (správcům) 
    podzemních  zařízení,  kteří  si  to  ve  vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle 
    jimi stanovených podmínek.
.   O  rozsahu   nutné   geodetické   dokumentace  pro  účely digitální mapy Prahy je možno se
     informovat na Institutu městské informatiky hl.m.Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2.

            Toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru výstavby jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření podle zvláštních předpisů.
Poučení:
            Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy, podáním u odboru výstavby Úřadu MČ Praha 22. Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu a v počtu 3 stejnopisů.




      Ing. Lenka Vopravilová
                 vedoucí odboru výstavby 
           Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí stanovený zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích položky 17, odst. 1, písm. i) ve výši 1000,- Kč byl uhrazen před vydáním tohoto povolení, dne 5.12.2006.

Dle § 69 stavebního zákona se rozhodnutí účastníkům řízení  doručuje veřejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dnů na úřední desce. Dnem doručení je poslední den vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 22 (k.ú. Uhříněves)

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





   
Obdrží:
Žadatel (na doručenku)
-	Ivo Novotný, Na Rokytce 301, 251 01 Říčany u Prahy
Účastníci řízení – informace veřejnou vyhláškou (na doručenku):
-     MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 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.
Dále obdrží:
-	MHMP, OOP, Jungmannova 35/29, Praha 1  (č.j. S-MHMP-290641/2006/001/OOP/VI)
-	ÚMČ Praha 22, OŽP – zde   (č.j. OŽP/8587/2006/Ma)
-	Hygienická stanice hl.m.Prahy, pobočka Praha – východ, Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha 10  (č.j. V.HK/2237/43454/06)
-	HZS hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2  (č.j. HSAA-11429-1977/ODZS-2006)  
-	Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5  ( č.j. 2006/39571/254)
-     PVK a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Na vědomí:
-     ZAVOS s.r.o., Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2 

Na vědomí:
-     MHMP, OOP, vodoprávní oddělení, Jungmannova 35/29, Praha 1
-     Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany vod, Dělnická 12, 170 04 Praha 7

Co:
-     spisy,   evidence,   referent,   IK ÚMČ Praha 22

Příloha:   (po právní moci rozhodnutí)
                 -   1x  ověřená projektová dokumentace  +  1x   tabulka „STAVBA POVOLENA“

