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VYRIZUJE / LINKA

Ing. KUd:/35

PRAHAlDA rUM

17. 12.2009

ROZHODNUTÍ
O UMÍSTENÍ STAVBY

Úrad mestské cásti Praha 7, odbor výstavby a územního rozhodování, príslušný podle § 13
odst. 1 písmo c) zák. c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon)

a vyhlášky c. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou vydává Statut hl. m. Prahy, ve znení pozdejších
predpisu, vydává k žádosti MUDr. Aloise Kapounka, Slavíkova 1606/21, 120 00 Praha 2, za úcasti
úcastníku rízení podle § 79 stavebního zákona, toto

rozhodnutí o umístení stavby
nazvané·

"Trub ní studna na pozemku parc.c. 1526/2, k.ú. Troja, Praha 7".

Na pozemku parc.c. 1526/2, k.ú. Troja v Praze 7 pri ul. K Bohnicím se umistuje stavba
trub ní studny, jak je zakresleno v overené dokumentaci (situacní výkres na podkladu katastrální
mapy v merítku 1: 1000), kterou v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona obdrží .
navrhovatel a príslušný úrad mestské cásti, jehož územního obvodu se umístení stavby týká,
po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Pro umístení a projektovou prípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1) a) Kjímání podzemní vody pro závlahu zelene a jako alternativní zásobování rodinného domu
(o spotrebe vody cca 516 m3/rok) na pozemku parc.c. 1526/2, k.ú. Troja, bude vybudována
trubní studna osove ve vzdálenosti cca 25,0 m od západní hranice a cca 6,0 m od jižní hranice

predmet?ého pozemku parc.c. 1526/2.
b) Jímací vrt hloubky cca 67,0 m bude navržen s PVC pažnicí o prumeru cca 160 mm.

Zhlaví studny bude rešeno pomocí šachtice z betonových skruží o prumeru 1000 mm
do hloubky cca 1,6 m a bude vyvedeno do výšky cca 0,5 m nad terén.

ICO
063754

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Ceská sporitelna
C. Ú. : 2000870339 /0800

TELEFON
2201411 11

FAX
2333374651



MC P7 034066/2009/0YT/Ku

c) Odber vody bude zabezpecen pomocí ponorného cerpadla. Napojení studny na elektrickou
energii bude provedeno z rozvodu na pozemku.

d) Vrtaná studna i okolní terén budou' upraveny tak, aby studna byla zajištena proti unikání vody
a vnikání jak povrchové, tak podzemní vody.
Studna, její výstroj a úprava okolí studny bude odpovídat CSN 75 5115 "Studny individuálního
zásobování vodou".

2) Stavba musí být vecne, casove a technicky koordinována s ostatní investicní cinností v okolí.

3) Umístení stavby bude respektovat z~sady CSN DIN 83 9061 - Ochrana stromu, porostu
éi vegetacních ploch pri stavebních cinnostech a souvisejících predpisu.

4) Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby realizací stavby nebyly nepríznive
ovlivneny okolní využívané zdroje a nebyl ohrožen zájem obecný.
Stavební práce budou probíhat dle narízení vlády C. 148/2006 Sb. "O ochrane zdraví
pred nepríznivými úcinky hluku a vibrací.
Stavbou narušene povrchy budou uvedeny do výchozího stavu.

Oduvodnení:

Žadatel MUDr. Alois. Kapounek, Slavíkova 1606/21, 120 00 Praha 2, podal žádost
na vydání územního rozhodnutí o umístení stavby uvedené ve výrokové cásti.

Funkce stavby: zajištení dodávky technologické vody, ul. K Bohnicím, k.ú. Troja.

Projektant: Ing. Zdenek Formánek,
autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodárství a krajinného inženýrství,
CKAIT 0008821 ..

K rízení byly predloženy tyto doklady a podklady:

- stanovisko odboru ochrany prostredí MHMP zn. S-MHMP-745040/2009/1/00PNI/EIAl779P
l/Kub ze dne 25.9.2009, zn. S-MHMP-694661/2009/1/00PNI ze dne 6.10.2009 a zn. S-MHMP
694661/2009/2/00PNI ze dne 7.10.2009

- závazné stanovisko odboru kultury, památkové péce a cestovního ruchu MHMP, c,j. S-MHMP
694437/2009/Rad ze dne 14.10.2009

- závazné stanovisko odboru životníh~ prostredí ÚMC Praha 7 zn. MCP7 040828/2009/0ŽPIHru
ze dne 2.9.2009

- stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy c.j. C.HK/14429/09 ze dne 30.6.2009
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p. zn. 2009/29489/263 ze dne 8.6.2009
- stanovisko odboru výstavby ÚMC Praha 7 zn. MC P730599/2009/0VT/Hart Vod378/S

ze dne 29.6.2009.

Stanoviska vlastníku - správcu inženýrských sítí :
- PREdistribuce, a.s., zn. S21300/000561/2009 ze dne 31.8.2009
- PVK, a.s., zn. PVK 19865/0TPC/09 ze dne 12.10.2009.

Podle evidence katastru nemovitostí pozemek dotcený stavbou parc.c. 1526/2 v k.ú. Troja 
Praha 7 je soucástí zemedelského pudního fondu (zahrada). Souhlas orgánu ochrany ZPF s odnetím
se nevyžaduje, jelikož se jedná o jednotlivou stavbu o ploše menší než 55 m2•

Pozemek parc.c. 1526/2, k.ú. Troja je ve vlastnictví manželu MUDr. Aloise Kapounka
a PhDr. Lenky Kapounkové (souhlas se stavbou spoluvlastnice pozemku parc.c. 1526/2, k.ú. Troja
doložen ze dne 21.5.2009).
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Úcastníci rízení:

Odbor výstavby a územního rozhodování ÚMC Praha 7 posoudil okruh úcastníku územního
rízení podle § 85 stav. zák. a soucasne podle § 27 odst. 1 zák. c. 500/2004 Sb., správní rád, tak, že
podle § 85 odst. 1 stav. zák. úcastníkem územního rízení o umístení stavby je žadatel a obec,
na jejímž území má být požadovaný zámer uskutecnen, a to HI.m. Praha, zast. Útvarem rozvoje
hI.m. Prahy.

Úcastníky ve smyslu § 85 odst. 2 stav. zák. jsou další osoby, pokud mohou být rozhodnutím
prímo dotceny ve svých právech nebo povinnostech. Za tyto úcastníky stavební úrad považuje
vlastníky prímo dotcených a sousedních pozemku a staveb na nich (tito vlastníci nejsou jednotlive
specifikováni v souladu s § 87 odst. 1 stay. zák.).

Postavení úcastníka podle § 85 odst. 2 stav. zák. mají rovnež osoby, o kterých to stanovuje
zvláštní zákon, a to MC Praha 7 a MC Praha - Troja (§ 18 zák. c. 131/2000 Sb., o hlavním meste
Praze, ve znení po~dejších predpisu).

Oznámení o zahájení rízení:

Územní rízení se týkalo umístení liniové stavby a bylo podle § 87 odst. 1 stav. zák. oznámeno
zahájení územního rízení úcastníkum rízení podle § 85 odst. 1 stav. zák. a dotceným orgánum
jednotlive, ostatním úcastníkum rízení podle § 85 odst. 2 stav. zák. verejnou vyhláškou.

Soucasne byla urcena lhuta pro uplatnení námitek úcastníku do doby konání ústního
jednání, t.j .do 16.12.2009 s upozornením, že k pozdeji podaným námitkám nebude prihlédnuto.
O prubehu ústního jednání byl sepsán protokol, který je soucástí spisu.

Ve stanovené lhute nesdelily dotcené orgány státní správy k návrhu žádné stanovisko.
Ve stanovené lhute neuplatnili úcastníci rízení k'návrhu žádné pripomínky ani námitky.

Soulad stavby s verejnými zájmy:

Umístení ve výroku uvedené stavby je v souladu se závaznou cástí schváleného územního
plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy a vyhláškou c. 32/1999 Sb. hI.m. Prahy, o závazné
cásti územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy, ve znení pozdejších predpisu, nebot
plocha, na kterou se stavba umistuje, je urcena pro funkcní využití umožnující údržbu zelene.

Umístení stavby vyhovuje obecným technickým požadavkum na výstavbu v W. m. Praze
stanoveným vyhláškou c. 26/1999 Sb. hI.m. Prahy, ve znení zmen a doplnku, zejména cI. 5
- odst. 1, kterým se požaduje situoyání studny v prostredí, které není zdrojem možného znecištení

ani ohrožení jakosti vody ve studni a v takové poloze, aby nebyla ovlivnena vydatnost sousedních
studní,

- a odst. 2, kterým se požaduje splnení normových hodnot nejmenších vzdáleností studny od zdroju
možného znecištení a od sousedních studní.

Záver:

Odbor výstavby a územního rozhodování Úradu MC Praha 7 v rízení zajistil úplnost podkladu

pro rozhodnutí a umožnil úcastníkum rízení se s nimi seznámit a uplatnit ~yjádrení (náinitky) k nim.

K ochrane verejných zájmu stavební úrad prezkoumal a oduvodnil soulad navržené stavby
s územne plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, prezkoumal
a stanovil požadavky k ochrane zdraví a životního prostredí a k ochrane dalších verejných zájmu,
jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotcených orgánu, a zajistil casovou a vecnou koordinaci
stavby s ostatními stavbami v území.

Na základe zjištení, že návrh je v souladu s výše uvedenými zájmy, bylo rozhodnuto,
jakje ve výroku uvedeno.
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Pred vydáním stavebního povolení na umístovanou stavbu nebo její cást, pro kterou je
k vydání stavebního povolení príslušný speciální stavební úrad, musí OVT - oddelení územního
rozhodování ÚMC Praha 7 v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona overit dodržení podmínek
tohoto územního rozhodnutí.

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. Istav. zák. dva roky ode dne, kdy nabylo právní
moci, nepozbývá však platnosti, pokud bylo v této lhute požádáno o stavební povolení.

Poucení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí muže úcastník rízení podat odvolání do 15 dnu ode dne dorucení
k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího stavebního úradu.

Správní poplatek pod c. VS 3005002565 podle pol. 18 bod I sazebníku zákona c. 634/2004' Sb.
o správních poplatcích, ve výši 1000 Kc byl zaplacen dne 16.12.2009.

Rozdelovník :

A. Úcastníci rízení (doporucene do vlastních rukou) :
I) MUDr. Alois Kapounek, Slavíkova 1606/21, 120 00 Praha 2
2) PhDr. Lenka Kapounková, Slavíkova 1606/21, 120 00 Praha 2
3) Hl.m. Praha, zast. URM, Vyšehradská 2077/57, 12801 Praha 2

B. Úcastníci rízení - dorucení verejnou vyhláškou
4) ÚMC Praha 7 - úrední deska

pro informování úcastníku rízení zverejnením na úrední desce po dobu 15 dnu a podání
zprávy o zverejnení

5) ÚMC Praha - Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - úrední deska
pro informování úcastníku rízení zverejnením na úrední desce po dobu 15 dnu a podání zprávy
o zverejnení

C. Na vedomí:

6) MHMP - OMI, Vyšehradská 2075/51 , 128 O 1 Praha 2
7) Referent
8) Spisy
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