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Městská část Praha 19 
Úřad městské části, 

se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely  

ID DS: ji9buvp 

Odbor životního prostředí, dopravy  

a místního hospodářství  

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely 
 

Č.j.: P19 1220/2021/OŽPD/Mar                                                                 V Praze dne: 12.2.2021          

Sp.zn.: SZ P19 2858/2020/9 

Vyřizuje:  Mgr. Bc. Tomáš Marek 

E-mail: Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz 

Tel.: 286 855 636 
 

                                                                                  

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ PODKLADŮ A  

OZNÁMENÍ O POKRAČOVNÍ SPOLEČNÉHO  

ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A  

OZNÁMENÍ O POKRAČOVNÍ ŘÍZENÍ  

O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD 
dle ust. § 94j stavebního zákona a ust. § 8 vodního zákona 

(studna na pozemku parc.č. 737/2 k.ú. Vinoř, HGR 4510) 
 

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 (dále 

jen „OŽPD ÚMČ Praha 19“), obdržel dne 30.4.2020 žádost pod č.j. P19 2858/2020 o vydání 

společného povolení dle ust. § 94j stavebního zákona ke stavbě studny na pozemku parc.č. 

737/2 k.ú. Vinoř, HGR 4510 a po doplnění podání dne 3.8.2020 pod č.j. P19 4970/2020 dále 

žádost o související povolení k nakládání s podzemními vodami z této studny – jejich 

odběru dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona. 

Dne 8.9.2020 pod č.j. P19 5695/2020/OŽPD/Mar OŽPD ÚMČ Praha 19 oznámil všem známým 

účastníkům a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení dle ust.  

§ 94j stavebního zákona ke stavbě studny na pozemku parc.č. 737/2 k.ú. Vinoř,  

HGR 4510 a zahájení souvisejícího řízení o povolení k odběru podzemních vod – jejich odběru 

dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou 

OŽPD ÚMČ Praha 19 dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

navrhované stavby, OŽPD ÚMČ Praha 19 v souladu s ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona 

upustil od místního šetření a ústního jednání. OŽPD ÚMČ Praha 19 upozornil, že v souladu 

s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 94m stavebního zákona mohou účastníci řízení a 

dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do patnácti dnů ode 

dne převzetí tohoto oznámení. Na později podané námitky nebo připomínky nebude možno brát 

zřetel dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 94m stavebního zákona. Účastníci řízení 

byli též upozorněni na možnost nahlédnutí do podkladů pro vydání rozhodnutí. Možnosti 

nahlédnutí do podkladů pro vydání rozhodnutí nikdo z účastníků řízení nevyužil. 

Dne 24.9.2020 pod č.j. P19 6144/2020 byla ve stanovené lhůtě OŽPD ÚMČ Praha 19 doručena 

námitka od účastníka řízení Ing. Milana Šína, CSc. a dále dne 6.10.2020 pod č.j. P19 6379/2020 

byla OŽPD ÚMČ Praha 19 doručena námitka od účastníka řízení Jiřího Tůmy. Podané námitky 

jsou součástí spisového materiálu. 

S ohledem na podané námitky vyzval OŽPD ÚMČ Praha 19 žadatele dne 11.11.2020 pod č.j. 

P19 7142/2020/OŽPD/Mar k doplnění odborného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 
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(hydrogeologa) k podaným námitkám. OŽPD ÚMČ Praha 19 stanovil žadateli k doplnění 

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí lhůtu do 28.2.2021 a současně usnesením do tohoto 

data řízení přerušil. 

Dne 27.1.2021 pod č.j. P19 731/2021 žadatel doplnil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

(hydrogeologa) k podaným námitkám. Kompletní doplnění ze dne 27.1.2021, zahrnující 

průvodní dopis a výše uvedené vyjádření hydrogeologa je součástí spisového materiálu, 

uloženého na OŽPD ÚMČ Praha 19. S ohledem na přetrvávající epidemiologickou situaci a s ní 

souvisejícím omezením kontaktů mezi občany a správními orgány, přikládáme účastníkům 

řízení kopii tohoto vyjádření k tomuto tiskopisu.  
 

OŽPD ÚMČ Praha 19, jako speciální stavební úřad, příslušný podle ust. § 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 jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vodní zákon“), podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a 

kanalizacích“), podle ust. § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších změn a doplňků a dále podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 
 

I. v souladu s ust. § 36 odst. 1 a 2 správního řádu oznamuje účastníkům výše uvedeného 

správního řízení, že dne 27.1.2021 pod č.j. P19 731/2021 žadatel doplnil spis  

SZ P19 2858/2020 výše uvedeným dokladem, a že účastníci řízení mají možnost se seznámit 

a uplatnit v řízení námitky a návrhy, popřípadě důkazy. 
 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námitky k doplněným podkladům 

pro vydání rozhodnutí do patnácti dnů ode dne převzetí tohoto oznámení. Na později 

podané námitky nebo připomínky nebude možno brát zřetel dle ust. § 115 odst. 8 

vodního zákona a ust. § 94m stavebního zákona.  

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí 

v kanceláři vodoprávního úřadu na Úřadu městské části Praha 19, odboru životního prostředí, 

dopravy a místního hospodářství, Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely  po telefonické  

(tel: 286 855 636) nebo e-mailové domluvě (e-mail: Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz). 

Dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k 

zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. 
 

II. v souladu s ust. § 65 odst. 2 správního řádu pokračuje v řízení, které bylo zahájeno dne 

30.4.2020 pod č.j. P19 2858/2020 (žádost o vydání společného povolení dle ust. § 94j 

stavebního zákona ke stavbě studny na pozemku parc.č. 737/2 k.ú. Vinoř, HGR 4510) a dne 

3.8.2020 pod č.j. P19 4970/2020 (žádost o související povolení k nakládání s podzemními 

vodami z této studny – jejich odběru dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona), 

které bylo dne 11.11.2020 pod č.j. P19 7142/2020/OŽPD/Mar usnesením přerušeno. 

 

 

 

 

 

                                                                                                Bc. Blanka Pokorná, DiS., v.r.  
                                                                                         vedoucí odboru životního prostředí, 

                                                                                           dopravy a místního hospodářství  

                                                                                                   (otisk úředního razítka) 
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Rozdělovník:  

1. Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu pro výrok I. a II.: 

- Jana Chudobová, Kasalická 577, 190 17 Praha - Vinoř (zastupující žadatele) 

2. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu pro výrok I. a II.: 

- Ing. Kateřina Němcová, Havlíčkova 955/7, 412 01 Litoměřice - Předměstí 

- Ing. Jan Chudoba, Lhotka nad Labem 95, 410 02 Lhotka nad Labem 

- Jana Chudobová, Kasalická 577, 190 17 Praha - Vinoř 

- Bača Dalibor, Rokycanova 352/1, 500 03 Hradec Králové 

- Bačová Kroftová Jana, Chvojenecká 358, Vinoř, 190 17 Praha 9 

- Kroftová Jana, Rokycanova 352/1, 500 03 Hradec Králové 

- Kubka Václav Ing., Chvojenecká 186, Vinoř, 190 17 Praha 9 

- Tůma Jiří, U větrolamu 250, 250 63 Veleň 

- Šín Milan, Kasalická 434, Vinoř, 190 17 Praha 9 

- Šínová Eva, Kasalická 434, Vinoř, 190 17 Praha 9 

- Kučerová Magdaléna, Mladoboleslavská 837, Vinoř, 190 17 Praha 9 

- Michálková Blanka, Kasalická 393, Vinoř, 190 17 Praha 9 

- Mozolová Kateřina, Kostelní náměstí 17, Kunratice, 148 00 Praha 4 

- Hlavní město Praha, zast. IPR, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 

- MČ Praha - Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 

3. Dotčené orgány: 

- OŽPD ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha - Kbely 

4. Na vědomí: 

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

5. Spis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ohledem na skutečnost, že při doručování předchozích písemností obsahoval okruh 

účastníků řízení osobu neznámého pobytu, bude toto oznámení v rámci urychlení 

správního procesu v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též na úřední 

desce ÚMČ Praha 19 a ÚMČ Praha - Vinoř po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení 

se písemnost považuje za doručenou. 


