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SEZNAM PŘÍLOH: 

Pro účely zpracování konceptu dokumentace k územnímu řízení, které je součástí 
zakázky na zpracování studie odtokových poměrů, byla dokladová část příslušně 
upravena. Doložené přílohy jsou následující: 
 

E.1 Stanoviska a vyjád ření zajišt ěná v průběhu zpracování SOP  
 

  
E.2 Vyjád ření vlastník ů pozemk ů dot čených stavbou dle SOP  

 
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E.1 

Stanoviska a vyjád ření zajišt ěná v pr ůběhu zpracování SOP 

 

• HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor územního rozvoje 

• HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí 

• MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, Odbor výstavby a územního rozhodování 

• Povodí Labe, státní podnik 

• Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

• Státní pozemkový úřad 

• AOPK ČR, pracoviště Střední Čechy 

• Pražská teplárenská a.s. 

• VIN AGRO s.r.o. (uživatel ZPF) 

 



















MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18 
Úřad městské části 
Odbor výstavby a územního rozhodování 
Bechyňská 639 
199 00 Praha 9 

 

 

+ND29Y11:LC:K+ 

Č. J.:  MC18  16419/2018 OVÚR  
SP. ZN.:  MC18/358/2018/OVÚR/Ko 
 
VYŘIZUJE:  Ing. Martin Korec 
TEL.:  284 028 188 
E-MAIL:  martin.korec@letnany.cz 
 
DATUM:  18.06.2018 
 

SDĚLENÍ 

Úřad městské části Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), podle vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále také 
jen: stavební úřad), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen: správní řád), (dále také jen vodoprávní úřad), obdržel dne 31.05.2018 žádost o předběžné 
stanovisko k záměru 

„Revitalizace Třeboradického potoka v ř. km. 0,980-2,810“ 

 
Vodoprávní úřad podle § 154 správního řádu vydává k výše uvedenému podání následující sdělení: 

Vodoprávní úřad vydává závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona k dokumentaci pro 
územní řízení. Ke stavbám vodních děl je podle § 15 vodního zákona příslušným stavebním úřadem, 
proto k nim do dalšího stupně již závazné stanovisko nevydává. Proto nelze vydat závazné, ani jiné 
stanovisko ke studii záměru. 

K předložené dokumentaci doporučujeme, aby se zatrubněná část koryta vodního toku v max. míře 
otevřela do přirozeného toku. Dále doporučujeme zvážit, pokud to bude technicky možné, vytvořit nátok 
do rybníka z jedné strany a odtok ze strany druhé s případným zrušením zatrubnění vedeného v souběhu 
rybníka.  

 
 
 
  
[otisk razítka] 
  
Ing. Václav  R y č l 
vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Sweco Hydroprojekt a. s., IDDS: i2cegr3 
 sídlo: Táborská čp. 940/31, 140 00  Praha 4-Nusle 
 
Na vědomí: Spis SÚ 











































 

 

E.2  

Vyjád ření vlastník ů pozemk ů dotčených stavbou dle SOP 

 

• Bartyzal L. a Bartyzalová D. 

• Dolanský Jaroslav 

• Heřmánková Ivana 

• Hlavní město Praha 

• Hruša Karel 

• Jabůrek Václav 

• Klodner Otomar 

• Kostík Pavel 

• Kostíková Ivanka, Mgr. 

• Manželé Kajprovi 

• Pajlová Blanka 

• Sládeček Jan 

• Správa železniční dopravní cesty, s.o.  

(viz vyjádření dotčených organizací) 

• Státní pozemkový úřad 

(viz vyjádření dotčených organizací) 

• Vávrová Zdeňka 
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