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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 
Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 102872/2020/OV.Muhl  Praha, dne 3.6.2020 

Č.jedn.:     MCP8 159263/2020 Dolní Chabry/p 1308/35 

Vyřizuje:   Mühlmannová Jaroslava 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

, 184 00  Praha, 

kterého zastupuje Ing. J  100 00  Praha 

(dále jen "žadatel") dne 23.3.2020 podal a dne 1.6.2020 naposledy doplnil žádost o vydání společného 

povolení  na stavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. j) dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a              
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a žádost 
o související povolení nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona, na stavbu 
nazvanou: 

studna 

u rodinného domu čp. v k. ú. Dolní Chabry, při ulici Šumova v Praze 8 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. v katastrálním území Dolní Chabry, hydrologické pořadí 
1-12-01-0350, hydrogeologický rajon 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. 
Stavba se nenachází ve vodoprávním úřadem stanoveném záplavovém území Vltavy pro Q100 (vyhlášeno 
21.8.2003 pod č.j. MHMP-118671/2003/VYSD/Po/Ku). 

Dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a související povolení nakládání s vodami 

(dále jen "společné řízení"). 

 

Předmět vodoprávního řízení: 
I. Společné územní a stavební řízení podle § 94j stavebního zákona.  

Popis stavby: 

- Jedná se o vrtanou studnu hl. 40 m, o vrtaném průměru 203 mm, vystrojenou PVC zárubnicí 140/132 
mm. Zhlaví studny je navrženo jako plastová manipulační šachta o průměru 1000 m, která je 
vytažena 0,5 m nad okolní terén a zakrytá plastovým kruhovým poklopem o průměru 600 mm. Okolí 
studny v šířce 1,0 m je vydlážděno a vyspádováno. Studna je navržena jako zdroj užitkové vody. 

- Ze studny k domu je veden vnitřní vodovod rPE DN 25 (32 x 2,9 mm) dl. 29,30 m v souběhu 
s vodičem v pískovém loži v hl. 0,8 m pod úrovni terénu. 

- Studna je umístěna v jižní části pozemku parc. č. v k. ú. Karlín, v osové vzdálenosti 3,5 m 
od sousedního pozemku parc. č.  v k. ú. Dolní Chabry, dlažba okolí studny je ve vzdálenosti 
2,0 m od sousedního pozemku parc. č.  v k. ú. Dolní Chabry, v osové vzdálenosti 8,8 m       

od sousedního pozemku parc. č.  v k. ú. Dolní Chabry, dlažba okolí studny je ve vzdálenosti 
7,3 m od sousedního pozemku parc. č. v k. ú. Dolní Chabry.  

  

Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):   

       studna       X = 1036215; Y = 740234 
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II. Povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. 

Jedná se o odběr podzemní vody určený jako zdroj užitkové vody pro potřeby rodinného domu. 
 

Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat: 
Qprům  = 0,008 l/s-1 

Qmax  =       1,0 l/s-1 

Qměs.max. =        30      m3/měs-1 

Qrok =        0,260  tis. m3/rok-1 

 

Počet měsíců v roce:             12 měsíců 

 

Orientační určení polohy nakládání s vodami stavby (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému 

S-JTSK):  

          studna       X = 1036215; Y = 740234 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako vodoprávní úřad příslušný podle     

§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad 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"), 
dále pak místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,        

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodoprávní úřad"), oznamuje zahájení 
společného řízení podle § 94m stavebního zákona,  a dále v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního 
řádu zahájení řízení o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami, ve kterém v souladu s § 115 

odst. 8 vodního zákona a § 49 odst. 1 správního řádu upouští od ohledání na místě a ústního jednání. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 8, odbor územního 
rozvoje a výstavby, úřední dny pondělí  středa 8 - 12, 13 - 17 hodin v kanceláři 233). 

 

Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení     
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 
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Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

Upozornění: 
Vodoprávnímu úřadu bude před vydáním rozhodnutí doručeno potvrzení o zaplacení správního poplatku, 
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky č. 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300,- Kč. 

(Variabilní symbol pro toto řízení je 3005002657). Složenka je přílohou tohoto oznámení. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   otisk úředního razítka 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

 

 

 

 

Příloha: složenka 

 

Obdrží: 
Společné  řízení: 
Doporučeně do vlastních rukou: 
Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, 
Dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník, kterého zastupuje 

1. Ing.  + příloha 

 

Účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu 

Dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona – obec 

2. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu 

3. Městská část Praha-Dolní Chabry, IDDS: ztib27j 
 

dle § 94k písm. e) vlastníkům sousedních pozemků a staveb: 

    Městská část Praha-Dolní Chabry, IDDS: ztib27j (viz. bod 3) 

4.

5.
6.  
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8. 184 00  Praha 84 

  

Dodejka: 

Dotčené orgány, ostatní: 
9. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 48  Praha 8-Libeň 

10. MHMP, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h 

11. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf 
12. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 

Řízení nakládání s vodami: 
Dle ust. § 115 odst. 16 vodního zákona 

    Ing.  1) 

 

Co: 

spis 

evidence 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Mühlmannová Jaroslava. 


