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Oznámení o pokračování řízení, výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle 
ustanovení § 15 a ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád),  
 
oznamuje účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti, že pokračuje ve 
společném řízení vedeném pod Sp. zn. 1905849/2018,  
 
které bylo zahájeno dne 22.11.2018 na základě žádostí: o společné povolení stavby vodního 
díla: Plavební komora Praha – Staré Město umístěné na pozemcích parc. č. 5072/1, 5072/2, 
5072/3, 5073, 5074/1, 5074/2, 5076, 5077/3, 5075 v k.ú  Smíchov a parc. č. 1080/4, 1084/1 a 
1084/2 v k.ú. Malá Strana, součástí záměru je i povolení kácení stromů (společné územní a 
stavební řízení), dále o zařazení stavby vodního díla: Plavební komora Praha – Staré Město do 
kategorie technickobezpečnostního dohledu a o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 
1 písm. a) bod 5 – jiné nakládání s vodami podaných účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 
správního řádu: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČ: 70889953, který je na 
základě plné moci zastoupen společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno, IČ: 46347526 
(dále také stavebník). 
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Správní řízení zahájená na základě výše uvedených žádostí byla usnesením ze dne 10.12.2018 
č.j. MHMP 2003069/2018 spojena dle ust. § 140 správního řádu ve společné řízení. Toto 
společné řízení je navazujícím řízením a podle ust. §  9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 100/2001 
Sb.), se považuje za řízení s velkým počtem účastníků. 

Společné řízení bylo přerušeno usnesením č.j. MHMP 170323/2019 ze dne 24.1.2019 a 
stavebník byl vyzván k doplnění podání. Dne 6.5.2019 stavebník v souladu s výzvou podání 
doplnil. 

OCP MHMP sděluje, že v rámci společného řízení shromáždil všechny podklady pro 
vydání rozhodnutí. 

Na základě ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit 
k podkladům pro rozhodnutí, k čemuž se tímto vyzývají.  

Seznámit se s podklady pro rozhodnutí je možné v kanc. č. 408, Jungmannova 35/29, Praha 1 
(v úředních dnech: pondělí 12 – 17 hod., středa 8-12, 13-18 hod., v jiné dny po telefonické nebo 
e-mailové dohodě: tel. 236004252, email: daniela.rosinova@praha.eu). 

Seznámit se s podklady a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je možné nejpozději do 
28.6.2019. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.   

Toto oznámení o pokračování řízení a výzva se vyvěsí na úředních deskách OCP MHMP, 
Úřadu Městské části Praha 5 a Úřadu Městské části Praha 1, s tím, že podle ust. § 25 odst. 2 a 3 
správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MHMP a patnáctým dnem 
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  

 

 
Ing. Pavel Pospíšil     
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
Odbor ochrany prostředí 
-podepsáno elektronicky- 
 
 
 

Rozdělovník:  

Doručuje se: 

I. Veřejnosti + účastníkům řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona – doručení veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce po dobu 15 dnů  

a) Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím OCP MHMP  
b) Úřad Městské části Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 (IČ: 00063631) se žádostí o 

vyvěšení na úřední desce a zpětného zaslání potvrzení o vyvěšení 
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c) Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 (IČ: 00063410) se žádostí o 
vyvěšení na úřední desce a zpětného zaslání potvrzení o vyvěšení 

účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí: 

k.ú. Nové Město: pozemky parc. č. 2407, 2408, 953, 952 a stavba na tomto pozemku č.p. 226 
     k.ú. Staré Město: pozemky parc. č. 272, 269 a stavba na tomto pozemku č.p. 336, 274, 1006 

k.ú. Malá Strana: pozemky parc. č. 1059/2, 787/2, 787/1, 780/4, 788 a stavba na tomto 
pozemku č.p. 134, 793 a stavba na tomto pozemku č.p.563, 794 a stavba na tomto pozemku č.p. 
558, 845 a stavba na tomto pozemku č.p. 126, 846 a stavba na tomto pozemku č.p. 133, 852 a 
stavba na tomto pozemku č.p. 139, 853 a stavba na tomto pozemku č.p. 140, 859 a stavba na 
tomto pozemku č.p. 157, 860 a stavba na tomto pozemku č.p. 39, 320/26, 320/29, 320/21 a 
stavba na tomto pozemku č.ev. 9999, 320/25, 320/27, 321/11, 321/8 a stavba na tomto pozemku 
č.ev. 9998, 320/28 a stavba na tomto pozemku č.p. 539, 798 a stavba na tomto pozemku č.p. 
562 
k.ú. Smíchov: pozemky parc. č. 212 a stavba na tomto pozemku č.p.471, 213 a stavba na tomto 
pozemku č.p. 475, 214 a stavba na tomto pozemku č.p. 474, 215 a stavba na tomto pozemku č.p. 
476, 217 a stavba na tomto pozemku č.p. 477, 178 a stavba na tomto pozemku č.p. 478 

II. zástupci účastníka řízení dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona   
1) AQUATIS, a.s., Ing. Eva Hájková, korespondenční adresa: Třebohostická 14, Praha 10  
      (IDDS: ghccgrc) 

III. účastníkům řízení ust. § 94k písm. b) stavebního zákona  

2) Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 
Vyšehradská 57, Praha 2 (IČ: 70883858) 

3) Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 (IČ: 00063631) – která je účastníkem 
řízení i dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona – náhradní výsadba na pozemcích 
parc. č. 5062/3, 90, 31, 57/2 v k.ú. Smíchov 

4) Městská část Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 (IČ: 00063410) 

IV. účastníku řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona  

5) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 (IČ: 04084063) – 
věcné břemeno k pozemkům parc. č. 5074/1, 5074/2 v k.ú. Smíchov 
 

V. účastníkům řízení dle ust. § 9c odst. 3 z. č. 100/2001 Sb. 

6) Klub Za starou Prahu, z.s., Mostecká 56/1, Praha 1 (IČ: 00443531) 
7) Spolek Zdravý rozum, zastoupený na základě plné moci: Frank Bold advokáti, s.r.o., 

Údolní 567/33, Brno (IČ: 28359640) 
8) Český svaz stavebních inženýrů, Sokolská 1498/15, Praha 2 (IČ: 00407852) 

VI. dotčené orgány:  

9) Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy – zde – k č.j. MHMP 1800259/2018 
10) Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, odd. VII, orgán ochrany přírody – 
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zde – k č.j. MHMP 1539379/2018  
11) Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, odd. krizového managementu – zde - k č.j. 

MHMP 1641294/2018 
12) Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy – zde – k č.j. MHMP 1857487/2018 
13) Úřad městské části Praha 5, odbor životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady, 

jako orgán ochrany ovzduší a jako orgán ochrany přírody, nám. 14. října 4, Praha 5 
(IČ: 00063631) – k č.j. MC05 94595/2018/OŽP/iva a MC05/110649/2018/OŽP/Křeh 

14) Úřad městské části Praha 1, odbor dopravy, Vodičkova 18, Praha 1 (IČ: 00063410) – 
k č.j. ÚMČP1 179726/2018/ODOP/419/Lo 

15) Úřad městské části Praha 1, odbor životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady, a 
jako orgán ochrany ovzduší, Vodičkova 18, Praha 1 (IČ: 00063410) – k č.j. 
ÚMČP1/197379/18/OŽP/ŘÍ 

16) Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7 (IDDS: 5e2iuqh) – k č.j. 
8364/PH/18 a 10127/PH/18 

17) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1 (IDDS: zpqai2i) – k č.j. 
HSHMP 49393/2018 

18) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 (IČ: 70886288)  
k č.j. HSAA-9804-3/2018 

19) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 (IČ: 00164801) – k č.j. 
MZP/2017/710/260 a MZP/2018/710/5216 

 
Na vědomí: 

20) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5 (IČ: 70889953) 
21) MHMP OCP/II – spis 
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