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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ÍZENÍ 

 

Hlavní m sto Praha, I O 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré M sto, které 
zastupuje 
Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., I O 25656112, Žatecká 110/2, 110 00  Praha-Staré M sto  

(dále jen "stavebník") dne 28.05.2018 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 
26.4.2016 pod .j. 007618/16/OŽP, sp.zn. 005471/16/OVDŽP/Jj s nabytím právní moci dne 31.05.2016 
ke z ízení vodního díla: 

Obnova vodovodního adu 
Praha 5, Zbraslav, V Bílce 

 

na pozemku parc. . 1639, 1712/1, 3163/25 v katastrálním území Zbraslav. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno ízení. 

Údaje o místu p edm tu rozhodnutí: 

Název kraje Hlavní m sto Praha 
Název obce Praha 
Identifikátory katastrálních území 791733 
Názvy katastrálních území Zbraslav 
Parcelní ísla dle evidence katastru nemovitostí parc. . 1639, 1712/1, 3163/25 v katastrálním 

území Zbraslav 
Název vodního toku Vltava 
P ímé ur ení polohy (konec stavby) - (sou adnice X, 
Y) 1055590.72, 746833.86 
P ímé ur ení polohy (za átek stavby) - (sou adnice 
X, Y) 1055511.40, 746701.22 

Stavební objekty: 

Vodovodní ady 
Druh vodovodního adu (  28) zásobovací sí  
Celková délka ad  176,8 m 
Nejmenší jmenovitá sv tlost adu 100 mm 
Nejv tší jmenovitá sv tlost adu 100 mm 
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Údaje o p edm tu rozhodnutí: 

Název vodovodu obnova vodovodního adu 
Stavby vodovodních ad  a objekt  v etn  úpraven 
vody vodovodní ady zásobovací sít  
Odb ry pro pitné ú ely zásobování obyvatelstva 
Název vodního díla vodovodní ad 

 

Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako vodoprávní ú ad 
p íslušný podle § 106 odst. 2 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební ú ad p íslušný podle 
§ 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního 

zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního ízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na míst  a ústního jednání. Dot ené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a ú astníci ízení své námitky, pop ípad  d kazy do 

15 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

K pozd ji uplatn ným závazným stanovisk m, námitkám, pop ípad  d kaz m nebude p ihlédnuto. 
Ú astníci ízení mohou nahlížet do podklad  rozhodnutí (Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, 
dopravy a životního prost edí, ú ední dny Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 

Ú astníci stavebního ízení s velkým po tem ú astník  ízení se podle § 109 písm. e) a f) stavebního 
zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na n m, m že-li být jeho vlastnické právo provád ním 
stavby p ímo dot eno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavb  na n m právo odpovídající 
v cnému b emenu, m že-li být toto právo provád ním stavby p ímo dot eno) identifikují ozna ením 
pozemku a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:  

Ú astníci ízení : parc. . 1526/8, 1526/3, 1526/2, 1528, 1530, 1532/1, 1533/1, 1533/3, 1534, 1623, 1624, 
1627, 1631, 1633/1, 1636, 1637/4, 1640/2, 1647, 1639, 1643, 1644, 1660/1, 1660/2, 1526/1, 1526/7, 
1527, 1529, 1532/3, 1626, 1634, 1635, 1638 v k.ú. Zbraslav. 

 

Pou ení: 
Ú astník ízení m že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, zp sobu provád ní a užívání stavby nebo požadavk m dot ených orgán , pokud je jimi 
p ímo dot eno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opat ení nebo 
právo odpovídající v cnému b emenu k pozemku nebo stavb . Ú astník ízení ve svých námitkách uvede 
skute nosti, které zakládají jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání námitek; k námitkám, 
které p ekra ují uvedený rozsah, se nep ihlíží. K námitkám ú astník  ízení, které byly nebo mohly být 
uplatn ny p i územním ízení, p i po izování územn  plánovací dokumentace nebo p i vydání územního 
opat ení o stavební uzáv e anebo územního opat ení o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního 
zákona nep ihlíží. 

Nechá-li se n který z ú astník  zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 
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Toto oznámení musí být vyv šeno po dobu 15 dn . 
 
Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
 
I. ú astníci  ízení podle   § 109  písm. a) až d) stavebního zákona  - doru ení jednotliv   

PVS a.s., IDDS: a75fsn2 
 sídlo: Žatecká .p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
M stská ást Praha-Zbraslav, IDDS: zcmap6w 
 sídlo: Zbraslavské nám stí .p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
 
 
II. ú astníci  ízení podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona - doru ení ve ejnou vyhláškou 

vyv šením písemnosti na ú ední desce Ú adu M stské ásti Praha 16 po dobu 15 dn , do grafických 
p íloh rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM  Praha 16, 
Václava Balého 23, Praha5 – Radotín, kancelá  .23 

 

III. dot ené orgány : 

ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého .p. 23/3, 153 00  Praha 512 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí, Václava Balého .p. 23/3, 153 00  Praha 512 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská .p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové M sto 
HS HMP, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Rytí ská .p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
Magistrát HMP - RED, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. .p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát hl. m. Prahy- RED, odbor kancelá e editele, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 01  Praha 1 
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IV. na v domí: 
Hlavní m sto Praha, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. .p. 2/2, Staré M sto, 110 01  Praha 1 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny .p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti .p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: Nad štolou .p. 936/3, 170 34  Praha 7-Holešovice 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
 sídlo: D lnická .p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IDDS: z84ufbg 
 sídlo: ásnovka .p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


