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Ukl. zn.: P-2540/1/Hloubětín, vodní díla

DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Společnost CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o., IČO 06239714, Na strži 1702/65, 140 00 PrahaNusle, kterou zastupuje CENTRAL GROUP a.s., IČO 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha-Nusle
(dále jen "stavebník") dne 22.12.2020 (s doplněním dne 18.5.2021 a dne 6.12.2021) podal žádost
podle § 94l stavebního zákona o vydání společného povolení na stavbu:
„ÚPRAVA ULICE PODĚBRADSKÁ, II. ETAPA PŘELOŽKY VODOVODU, k.ú. Hloubětín,
Praha 9“
na pozemcích parc. č. 2540/1, 2541/1, 1723/5, 2540/2, 1775, 2526/4, 2526/8, 18/1, v katastrálním území
Hloubětín (dále jen "stavba").
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
V souladu s ust. § 115 odst. 19 vodního zákona zasahuje-li vodní dílo do správních obvodů
několika vodoprávních úřadů, je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu
leží rozhodující část tohoto vodního díla nebo v jehož správním obvodu bude prováděna převážná
část činnosti.
Stavba vodovodního řadu zasahuje do správních obvodů městských částí Praha 9 a Praha 14.
Jelikož převážná část vodních děl se nachází na území správního obvodu Městské části Praha 9,
je věcně příslušným vodoprávním úřadem a speciálním stavebním úřadem, vodoprávní úřad Městské části
Praha 9.
Stavba obsahuje:
 Vodovod „V1“ (přeložka) v ulici Poděbradská







- LT DN 200 v délce 11,4m
- LT DN 300 v délce 446,7m
Vodovod V1 bude ve východní části (u křižovatky ulic Poděbradská, Průmyslová a Kbelská)
napojen na stávající vodovodní řad 200L vedený ulicí Poděbradská východním směrem
Vodovod V1 bude v západní části (u křižovatky ulic Poděbradská a bezejmenné ulice,
č.parc.1720/35, k.ú. Hloubětín) napojen na novou přeložku vodovodu prováděnou
v rámci 1.etapy přeložky vodovodu.
Vodovod V2 LT DN 300 v délce 38,8m, propoj nově přeloženého V1 a stávajícího vodovodu
vedoucího po severní straně ulice Poděbradská
Propojení vodovodů V1 LT DN 300 se stávajícím vodovodem 200L vedeným ulicí Nademlejnská
Vypouštění vodovodu LT DN 100 do Rokytky
Celkem 10 hydrantů: 3 nadzemní hydranty a 7 podzemních hydrantů

Stavební úpravy stávajícího výpustního objektu do Rokytky
Vypouštění do Rokytky LT DN 100 ukončené žabí klapkou
Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro objekt DP na pozemku parc. č. 20/5, k.ú. Hloubětín
nové napojení na nový vodovod, stávající vodoměrná šachta
Kácení dřevin kolizních se stavbou
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Zařízení staveniště pro výstavbu II. etapy přeložky vodovodu - plocha dočasného záboru stavby a plochy
v areálu Tesla Hloubětín ve vlastnictví stavebníka.
Součástí zařízení staveniště bude staveništní buňka.
Pitná voda bude zajištěna přistavením cisterny s pitnou vodou dodavatelem stavby.
Elektrická energie:
Provizorní staveništní pilířek bude umístěn při jižní straně ul. Poděbradská, výstavba nového napájecího
kabelu z trafostanice.
Odvodnění staveniště bude řešeno v rámci dočasného záboru stavby. Odvodnění plochy v rámci ZOV
(deponie zemin, staveništní komunikace apod.) bude provedeno vybudováním vsakovacího průlehu.
Při výskytu podzemní vody v rýze pro uložení vodovodního potrubí bude vybudována drenáž, která bude
napojena do kanalizace - funkce drenáže bude po dokončení stavby zrušena.
Odstranění stavby stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu DN 200 v délce orient. 460m vedeného
po jižní straně ulice Poděbradská na pozemcích parc. č. 2540/1, 2541/1, 1723/5, 2540/2, 1775, 2526/4,
2526/8, 18/1, v katastrálním území Hloubětín.
Jedná se o úsek od křižovatky ulic Poděbradská a bezejmenné ulice (č.parc. 1720/35, k.ú. Hloubětín),
stávající vodovod pokračuje východním směrem až za křižovatku ulic Poděbradská, Kbelská a
Průmyslová.
Předmětem předložené projektové dokumentace je přeložka vodovodního řadu pro veřejnou potřebu
v ulici Poděbradská. Přeložka vodovodního řadu je vyvolána stavebními úpravami ulice Poděbradská
v souvislosti s plánovanou navazující investiční výstavbou.
V souvislosti s úpravou ulic Poděbradská, Průmyslová a Kbelská bude přeložen (posílen) stávající
vodovod DN 200. Přeložka vodovodu pro veřejnou potřebu bude vedena v přibližné trase stávajícího
vodovodu. Navrhovaný vodovodní řad DN 300 bude ve východní části zájmového území napojen
na vodovod DN 200. Od tohoto propoje bude řad dál veden západním směrem, kde dojde k propojení
s řadem DN 300, tj. napojení na I. etapu přeložky vodovodu, která je řešena jako jeden ze stavebních
objektů samostatné akce „Úprava ulice Poděbradská - křižovatka U Tesly" (SSZ 9.221).
Je navržena přeložka vodovodního řadu z tvárné litiny V1 DN 300 délky 446,7 m a DN 200
délky 11,4 m.
Dále je navržen vodovodní řad V2 DN 300 délky 38,8 m. Vodovodní řad je propoj přeloženého vodovodu
s vodovodem z litiny DN 200 vedený v ul. Poděbradská.
Překládané/nově budované vodovodní řady budou provedeny z tlakové tvárné litiny.
Jedná se o úsek od křižovatky ulic Poděbradská a bezejmenné ulice (č.parc. 1720/35, k.ú. Hloubětín),
stavba pokračuje východním směrem až za křižovatku ulic Poděbradská, Kbelská a Průmyslová a
propojení nově přeloženého vodovodu V1 a stávajícího vodovodu vedoucího po severní straně ulice
Poděbradská.
Kolizní části rušeného vodovodu budou odstraněny, nekolizní části budou ponechány v zemi a zaslepeny,
zabetonovány apod.
Obnova vodovodního řadu bude realizována v otevřených výkopech. Výkopy budou jištěny pažením.
V místech vedení trasy vodovodního řadu pod tramvajovým tělesem a v místech s nemožností narušení
stávajícího povrchu bude potrubí realizováno řízeným protlakem.
Stávající řady a přípojky napojené na překládaný vodovodní řad budou přepojeny na nově přeložený
vodovodní řad.
Přes drobný vodní tok Rokytka povede nový vodovod v mostní konstrukci.
Náhradní zásobování obyvatel stavbou dotčených objektů pitnou vodou:
Provizorní vodovod bude použit v místech, kde bude nový vodovod veden v trase stávajícího vodovodu.
Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje jako vodoprávní úřad příslušný dle § 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"), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), dále podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad, oznamuje všem známým
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účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení podle § 94m
odst. 1 stavebního zákona. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost po doplnění
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho umístění a
provádění, upouští ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání, spojeného s ohledáním
na místě. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy, nejpozději do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude ve smyslu ust. § 94m odst. 3 stavebního
zákona přihlédnuto.
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení je oznámení o zahájení řízení doručováno účastníkům řízení
dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení
dle § 94k písm. e) stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu je oznámení doručováno
veřejnou vyhláškou.
Účastníky řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, ve spojení s ust. § 144 odst. 6 správního
řádu jsou vlastníci pozemků a staveb na nich parc. č. 1720/35, 1720/12, 1723/3, 1723/4, 1722/2, 1732/2,
1729/2, 2528/5, 1753/5, 1753/11, 2527/4, 1753/8, 1754/8, 1755/5, 2541/42, 17, 19, 20/1, 20/5, 20/4, 22,
2727/2, 2726/5, 2726/4, 2728/4, 2728/3, 34/2, 38/2, 32, 35, 807/1, 1649/6, 1647/13, 1647/22, 1647/15,
2540/3, 2647/32, 1647/27, 2598/3, 2526/5, 2597/4, 2526/9, 2642/8, 2541/41, 1642/10, 1642/1, 1640/4,
1640/1, 1640/15, 1640/17, 2554, 823, 821, 819, 817, 1424/14, 1424/16, v katastrálním území Hloubětín.
Podle projektové dokumentace vznikne ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu na pozemcích
č. parc. 2540/1, 2541/1, 1723/5, 2540/2, 1775, 2526/4, 2526/8, 18/1, 17, 2728/13, 34/2, 38/2,
v katastrálním území Hloubětín.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a
územního rozvoje v úřední dny: pondělí a středa 8-12, 13-18 hodin, kancelář č. 262), po přechozí
telefonické dohodě i mimo stanovenou dobu.
V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ust. § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dává tímto účastníkům řízení možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Poučení podle ust. § 94n stavebního zákona:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí
být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se
k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak
se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek,
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje
rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne
ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných
věcných práv. O podmínkách pro uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení
o zahájení řízení.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Mgr. Karel Horejš
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
otisk úředního razítka

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Upozornění: Před vydáním rozhodnutí je nutné předložit stavebnímu úřadu doklad o zaplacení správního
poplatku v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)
CENTRAL GROUP a.s., IDDS: z5hat5d
sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle (zástupce žadatele)
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
Dopravní podnik hl. m. Prahy ,akciová společnost, JDCT jednotka Dopravní cesta Tramvaje,
IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-OCP Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP odborem evidence majetku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Nám. Franze Kafky č.p. 16/1, 110 00 Praha 1-Staré Město
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, účastník územního řízení
(zástupce hl. m. Prahy), IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IDDS: upm88qu
sídlo: Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
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Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
SUN PRAGUE s.r.o., IDDS: w4d5db2
sídlo: Klimentská č.p. 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-BEZ Odbor bezpečnosti, oddělení preventivní ochrany, IDDS:
48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-OCP Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-OPP Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-PKD Odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-UZR Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Městská část Praha 14, ÚMČ, Odbor dopravy, IDDS: pmabtfa
sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
Městská část Praha 14, ÚMČ, Odbor životního prostředí, IDDS: pmabtfa
sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
Městská část Praha 9, Odbor dopravy, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
Městská část Praha 9, Odbor životního prostředí, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
Ostatní
CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o., IDDS: vu9marx
sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle (žadatel)
Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7
sídlo: Práčská č.p. 1885/12, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Městská část Praha 14, ÚMČ, Odbor výstavby, IDDS: pmabtfa
sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
Městská část Praha 14, Úřední deska, IDDS: pmabtfa
sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98, se žádostí o vyvěšení a
o podání zprávy o vyvěšení a sejmutí písemnosti
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
sídlo: Veletržní č.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice
spis, evidence
Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, ve spojení s ust. § 144 odst. 6 správního
řádu vlastníci pozemků a staveb na nich parc. č. 1720/35, 1720/12, 1723/3, 1723/4, 1722/2, 1732/2,
1729/2, 2528/5, 1753/5, 1753/11, 2527/4, 1753/8, 1754/8, 1755/5, 2541/42, 17, 19, 20/1, 20/5, 20/4, 22,
2727/2, 2726/5, 2726/4, 2728/4, 2728/3, 34/2, 38/2, 32, 35, 807/1, 1649/6, 1647/13, 1647/22, 1647/15,
2540/3, 2647/32, 1647/27, 2598/3, 2526/5, 2597/4, 2526/9, 2642/8, 2541/41, 1642/10, 1642/1, 1640/4,
1640/1, 1640/15, 1640/17, 2554, 823, 821, 819, 817, 1424/14, 1424/16, v katastrálním území Hloubětín,
doručení veřejnou vyhláškou
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