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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Hlavní město Praha, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, IČO 25656112,
Žatecká 110, 110 00 Praha 1-Staré Město,
kterou zastupuje ZAVOS s.r.o., IČO 60203013, Vinohradská 1371, 120 00 Praha 2-Vinohrady
(dále jen "stavebník") 15.03.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
„Stavba č. 1/1F51/00 - Evakuační stanice - Hrnčíře, Praha 11“
na pozemcích parc. č. 574/26, 681, 868, 872/1, 872/2, 872/3, 875/1 v katastrálním území Šeberov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Stavba obsahuje:
podtlaková evakuační stanice pro splaškové vody včetně napojení stávajících částí podtlakových řadů
a výtlak do splaškové gravitační kanalizace v ul. K Šeberovu v MČ Praha-Šeberov:
SO 02 – Vakuová stanice – nadzemní jednopodlažní zděný objekt 6,20 m x 3,80 m, zastřešený sedlovou
střechou o výšce 4,407 m
SO 03 – Tanky + čerpací stanice – ČS je podzemní objekt sestávající z podzemní železobetonové jímky
3,200 m x 3,20 m x 3,50 m a dvojice vakuových tanků umístěných v sousedství jímky pod
úrovní terénu na podkladní betonovou desku
SO 04 – Biofiltr – nadzemní plastová nádrž kruhového tvaru o průměru 250 mm osazená na betonové
desce
SO 07 – Podtlakové řady – větev A (ul. K Safině) PE 160 mm x 9,5 mm dl. 20,20 m
– větev B (ul. K Safině) PE 160 mm x 9,5 mm dl. 76,60 m
– větev BX (ul. K Šeberovu) PE 160 mm x 9,5 mm dl. 94,20 m
– větev C (ul. K Safině, K Šeberovu) PE 160 mm x 9,5 mm dl. 205,1 m
– napojení řadu B3 (ul. Za Jednotou) PE 160 mm x 9,5 mm dl. 6,7 m
– napojení řadu B5 (ul. Lipenská) PE 160 mm x 9,5 mm dl. 4,50 m
– nové podtlakové řady PE 160 mm x 9,5 mm dl. 407,30 m
SO 08 – Výtlak DN 150 mm z trub PE 100 profilu 160 x 9,5 mm dl 70,10 m
SO 09 – Propojovací potrubí – podtlakové, vzduchové, sací, kanalizační, přívodní podtlakové
PS 01 – Technologie evakuační stanice
PS 02 – Elektroinstalace vč. M+R
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Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky
č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů, oznamuje
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona 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.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby,
úřední dny Po 8:00 - 17:30 hod. a St 8:00 - 16:30 hod.).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 574/15, 574/16, 589/1, 601, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 639/1, 656, 657, 658/1, 658/2,
658/4, 658/5, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 872/4, 872/5, 872/6, 872/8, 872/10, 874,
875/2, 876, 877, 879/1, 879/3, 882/2, 930, 974, 976/1, 978/1, 979/1, 1402/1 v katastrálním území
Šeberov.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Praha, Šeberov č.p. 539, č.p. 550, č.p. 594, č.p. 506, č.p. 508, č.p. 507, č.p. 514, č.p. 513, č.p. 510
a č.p. 659.
Poučení:
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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Mgr. Lucie Kutnarová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou)
ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqvv
Městská část Praha-Šeberov, IDDS: r3ibjti
STAV-SV s.r.o., IDDS: zg34njt
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Andrej Chomenko, Vačkářova č.p. 273, Dobřejovice, 251 01 Říčany u Prahy
Hlavní město Praha, zastoupené MHMP - odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
ÚMČ Praha-Šeberov - úřední deska, IDDS: r3ibjti
dotčené orgány
MHMP - odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
na vědomí
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

