MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Čj.výst.: OV/008135/2017/Mach
P-4079/1/Vinohrady
VYŘIZUJE: Ing. arch. Mach Martin, tel. 236 044 205, martin.mach@praha2.cz

Praha 6.9.2017

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a
podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, a podle § 15 odst. 4
vodního zákona ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 25.1.2017 podalo
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1,
které zastupuje Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha 4
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
vodovodní řad v ul. Rumunská, Sokolská, Legerova, Londýnská a na náměstí Míru
(mezi křižovatkou ul. Rumunská a Sokolská a mezi křižovatkou ul. Francouzská a nám. Míru)
Praha 2 - Vinohrady a Nové Město
název akce "Obnova vodovodních řadů, ul. Rumunská, Praha 2"
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 4079/1, 4079/12, 4082, 4087, 4172, 4173 v katastrálním území
Vinohrady, parc. č. 2482, 2485, 2486 v katastrálním území Nové Město.
Stavba obsahuje:
1) Vodovodní řad „I“ z tvárné litiny s ochranou DN 200 celkové délky 597,80 m povede mezi
křižovatkou ul. Rumunská/Sokolská (kde je napojen na stávající vodovodní řad v ul. Sokolská) a
křižovatkou ul. Francouzská/nám. Míru (kde je ukončen napojením na stávající vodovodní řad). Řad
„I“ bude veden v jižní části ulice Rumunské a bude proveden otevřeným výkopem a zásypem; U
křižovatek
ul.
Rumunská/Legerova,
Rumunská/Bělehradská,
Rumunská/Londýnská
a
Rumunská/Belgická bude řad „I“ proveden bezvýkopovou technologií.
2) Vodovodní řad „II“ DN 150 celkové délky 368,50 m povede mezi křižovatkou ul. Rumunská/Legerova
(kde je napojen na stávající vodovodní řad v ul. Legerova) a křižovatkou ul. Rumunská/Belgická (kde
je ukončen napojením na řad „I“). Řad „II“ bude veden v severní části ulice Rumunské a bude
proveden
otevřeným
výkopem
a
zásypem;
U
křižovatek
Rumunská/Lublaňská,
Rumunská/Bělehradská a Rumunská/Londýnská bude řad „II“ proveden bezvýkopovou technologií.
3) Vodovodní řad ke kašně (kašna v jihozápadní části nám. Míru) DN 100 celkové délky 36,50 m bude
napojen na řad „I“ u křižovatky ul. Rumunská/Belgická a bude ukončen napojením na kašnu. Řad
bude proveden pod komunikací bezvýkopovou technologií a dále bude proveden otevřeným
výkopem a zásypem.
Orientační souřadnice koncových bodů vodovodních řadů v systému JTSK jsou:
Y = 742444.13; X = 1044627.16 (Bod V19 – napojení řadu „I“ u křižovatky ul. Rumunská/Sokolská)
Y = 741850.25; X = 1044569.49 (Bod V1 – napojení řadu „I“ u křižovatky ul. Francouzská/nám Míru)
Y = 742359.75; X = 1044605.44 (Bod V42 – napojení řadu „II“ u křižovatky ul. Rumunská/Legerova)
Y = 741998.59; X = 1044586.70 (Bod V5 – napojení řadu „II“ u křižovatky ul. Rumunská/Belgická)
Y = 741981.37; X = 1044585.04 (Bod V4 – napojení řadu ke kašně u křižovatky ul. Rumunská/Belgická)
Y = 742413.16; X = 1044624.27 (Bod H-6 – napojení řadu na kašnu)
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II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou v říjnu

2016 vypracoval Ing. Jindřich Šesták, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství ČKAIT 0010453, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.

2) Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3) Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu.
4) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen:
- geometrický plán skutečného provedení stavby (se souřadnicemi lomových bodů ve výškovém
referenčním systému Bpv) a potvrzení o jeho předání Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
p.o., Vyšehradská 57, Praha 2.
- doklad o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581
Městská část Praha 2, nám. Míru č.p. 600/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 00063461
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČO: 25656112
Odůvodnění:
Dne 25.1.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 3.8.2016 pod č.j. OV/046108/2016/Wer, které
nabylo právní moci dne 25.8.2016.
Jelikož žádost nebyla doložena všemi doklady a podklady, vyzval vodoprávní úřad žadatele k jejímu
doplnění dne 27.1.2017 a řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 8.6.2017.
Vodoprávní úřad určil okruh účastníků řízení dle:
-

§ 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník: Hlavní město Praha

-

§ 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – vlastník stavby:
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

-

§ 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona – vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna:
Hlavní město Praha a Městská část Praha 2

-

§ 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona – osoby mající právo odpovídající věcnému břemenu Dopravní podnik hl. m. Prahy, T-Mobile Czech Republic a.s., PREdistribuce, a.s., UPC Česká
republika, s.r.o., Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady, Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., Dial Telecom, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní
úřad podle § 115 odst. 8 vodního zákona a podle ust. § 112 odst. 2 stavební zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože mu poměry místa stavby byly známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Vodoprávní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 15 vodního zákona a v §115 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby vypracovaná Ing. Jindřichem Šestákem, autorizovaným inženýrem pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0010453 splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
-

Vyjádření ODUR-OD ÚMČ P2 ze dne 1.12.2016 pod č.j.: MCP2/122026/2016/ODUR-OD/Bl.
Koordinované stanovisko ÚMČ P2 ze dne 12.12.2016 pod zn. Sp-MCP2/117694/2016.
Závazné stanovisko ODA MHMP ze dne 9.1.2017 pod č.j. S-MHMP-2106212/2016/ODA-O4/Jv.
Vyjádření OV ÚMČ P2 ze dne 15.2.2017 pod čj. OV/013043/2017/Ing.Cad.
Koordinované závazné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP ze dne 16.3.2017 pod č.j.:
MHMP 398709/2017.
Podklad OPP MHMP pro koordinované závazné stanovisko ze dne 2.3.2017 pod č.j. MHMP
323174/2017.
Vyjádření Odboru územního rozvoje MHMP ze dne 13.12.2016 pod č.j.: S-MHMP2106212/2016/1/UZR.
Stanovisko BKR MHMP ze dne 29.11.2016 pod č.j.: MHMP 2122106/2016.
Stanovisko OCP MHMP ze dne 14.12.2016 pod zn.: S-MHMP 2106212/2016 OCP.
Souhrnné stanovisko DP hl.m. Prahy, a.s. ze dne 8.12.2016 pod zn. 100130/47Ku2283/2711.
Závazné stanovisko HS hl.m. Prahy ze dne 8.12.2016 pod č.j. HSHMP 58361/2016.
Vyjádření Drážního úřadu ze dne 2.12.2016 pod zn.: MP-SOP2491/16-2/Kr DUCR-76355/16/Kr.
Závazné stanovisko HZS hl.m. Prahy ze dne 5.12.2016 pod č.j. HSAA-15004-3/2016.
Souhlas Policie HMP ze dne 25.11.2016 pod č.j.: KRPA-477529-1/ČJ-2016-0000DŽ.
Vyjádření PVK a.s. ze dne 23.1.2017 pod zn. PVK 64145/OTPČ/16.
Technické stanovisko TSK hl.m. Prahy ze dne 12.5.2016 pod zn. TSK/04509/16/5400/Ve
a koordinační vyjádření ze dne 11.3.2016 pod zn. 486/16/5600/Pa.
Vyjádření MČP2 ze dne 23.2.2016 pod zn. MCP2/014601/2016/ODUR-OUR.
Výpis z katastru nemovitostí ze dne 19.7.2017, list vlastnictví 2037 a 2178.
Plná moc pro žadatele ze dne 31.8.2006 a plná moc jeho zástupce ze dne 30.9.2015 a ze dne
10.6.2016.

Souhlasná stanoviska správců poduličních sítí jsou ověřena razítky na situacích.
Obecný stavební úřad vyslovil dne 15.2.2017 pod čj. OV/013043/2017/Ing.Cad souhlas s navrhovanou
stavbou.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy.
Pro informování veřejnosti bylo jak oznámení o zahájení řízení, tak stavební povolení vyvěšeno po dobu
15 dní na úřední desce ÚMČ Prahy 2 a současně na elektronické úřední desce.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky a se k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.
Upozornění:
-

-

-

Během stavby bude zajištěna dostatečná ochrana veškerých dotčených vegetačních prvků a to po
celou dobu provádění stavby. V blízkosti stromů nebude skladován žádný stavební odpad ani
materiál.
Investor stavby oznámí termín zahájení stavby Úřadu městské části Praha 2, odboru životního
prostředí, oddělení ochrany životního prostředí nejpozději v den zahájení stavby.
Po dobu stavební činnosti budou dodržovány normy:
− ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích.
− ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou.
− ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávník a jejich zakládání.
− ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče
o vegetační plochy.
Při provádění stavebních prací a při manipulaci s prašným materiálem bude použito postupů a
prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu.
Budou používána výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity
podle platné legislativy pro mobilní zdroje a pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací
dopravou, bude neprodleně provedeno očištění komunikace.
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Při provádění bouracích a výkopových prací nedojde ke kontaminaci podzemních vod závadnými
látkami.
Stroje budou zabezpečeny proti ropným úkapům.
Po celou dobu stavby bude zachován v ul. Rumunské min. 1 jízdní pruh.
Po celou dobu realizace stavby bude zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní
obsluze a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím
armaturám inženýrských sítí.
Budou minimalizovány zábory stávajících komunikací včetně parkovacích stání.
Všechny dotčené povrchy komunikací výkopovými pracemi budou po skončení prací uvedeny
do stavu, v jakém byly před započetím prací. V případě dotčených dlážděných povrchů bude použit
stávající materiál (bez výměny za jiný), vzor, barevné i tvarové řešení. Dlažba bude provedena
klasickou technologií kladením do pískového lože.
Pokud bude pod stávajícím živičným povrchem nalezena původní mozaiková dlažba nebo její zbytky,
bude provedena fotografická dokumentace nalezeného stavu in situ (po začištění). Dále bude
kontaktován zástupce OPP MHMP, kterému bude dokumentace předána. Následně bude dlažba
vytříděna, očištěna a uložena u Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Budou dodrženy „Obecné podmínky“ pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra a
„Všeobecné podmínky“ pro stavby v ochranném pásmu tramvajové a lanové dráhy, vydané DP, a.s.
Během výkopových a stavebních prací bude zachován přístup do okolních objektů a bude zajištěn
přístup k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Helena Dřízhalová
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 2
otisk úředního razítka
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h)
ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 28.7.2017 a doklad o jeho zaplacení byl doložen dne 25.8.2017.
Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlast.rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické osoby)
1. Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3
zastoupení pro: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
2. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn
3. Městská část Praha 2, zast. Ing. Václavem Vondráškem,
nám. Míru č.p. 600/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
4. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
5. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
6. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
7. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
8. Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady, IDDS: e9beecn
9. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
10. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
dotčené orgány:
12. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
13. Hygienická stanice hl. města Prahy, IDDS: zpqai2i
14. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
15. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
16. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu
- oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h
17. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
18. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
19. Úřad městské části Praha 2, Odbor životního prostředí,
náměstí Míru č.p. 600/20, 120 00 Praha 2-Vinohrady
20. Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravy,
náměstí Míru č.p. 600/20, 120 00 Praha 2-Vinohrady
ostatní:
21. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
22. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
23. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
24. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodaření s majetkem, IDDS: 48ia97h
25. referent
26. spisy
27. plány
28. Městská část Praha 2, úřední deska, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: drizhalovah@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i

