Městská část Praha 21
Úřad městské části - odbor stavební úřad
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531
Sp.zn.: SZ/UMCP21/09168/2018/SÚ/Ce
Č.j.: UMCP21/08003/2019/SÚ/Cer
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Černíková , tel. 281 012 937, email: zdenka.cernikova@praha21.cz

V Praze, 3.6.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 21, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut
hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.5.2018 podalo
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré
Město,
které zastupuje "sinpps s.r.o.", Ing. Kateřina Hobzová, IČO 62584332, Dvorecká č.p. 387/2, Praha 4Podolí, 147 00 Praha 47
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o změně využití území

pro účel
Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 715/6 (vodní plocha), parc. č. 717/16 (ostatní plocha), parc. č.
717/17 (ostatní plocha), parc. č. 728/1 (trvalý travní porost) parc. č. 729/3 (ostatní plocha), parc. č. 730
(trvalý travní porost), parc. č. 731 (trvalý travní porost), parc. č. 732 (vodní plocha), parc. č. 733 (ostatní
plocha), parc. č. 734/1 (orná půda), parc. č. 735 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 736 (orná půda),
parc. č. 738 (trvalý travní porost), parc. č. 741 (vodní plocha), parc. č. 1451 (vodní plocha), parc. č. 1453
(orná půda), parc. č. 1463/1 (ostatní plocha), parc. č. 1465/1 (orná půda), parc. č. 1467 (ostatní plocha),
parc. č. 1468 (orná půda), parc. č. 1469 (trvalý travní porost), parc. č. 1470/1 (trvalý travní porost), parc.
č. 1470/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1470/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1471/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 1472/1 (vodní plocha), parc. č. 1472/2 (vodní plocha), parc. č. 1473 (vodní plocha), parc.
č. 1474/1 (vodní plocha), parc. č. 1474/2 (vodní plocha), parc. č. 1474/3 (vodní plocha), parc. č. 1476/2
(orná půda), parc. č. 1477 (vodní plocha), parc. č. 1478/3 (vodní plocha), parc. č. 1478/4 (vodní plocha),
parc. č. 1480/5 (zahrada), parc. č. 1481/1 (orná půda), parc. č. 1481/3 (orná půda), parc. č. 1482 (ostatní
plocha), parc. č. 1483/1 (orná půda), parc. č. 1483/5 (orná půda), parc. č. 1486/1 (orná půda) v
katastrálním území Běchovice, parc. č. 1553/1 (ostatní plocha), parc. č. 1554/2 (lesní pozemek), parc. č.
1556/1 (lesní pozemek), parc. č. 1557 (lesní pozemek), parc. č. 1559 (lesní pozemek), parc. č. 1571/1
(trvalý travní porost), parc. č. 1571/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1571/4 (trvalý travní porost), parc. č.
1572/1 (ostatní plocha), parc. č. 1572/2 (ostatní plocha), parc. č. 1572/3 (ostatní plocha), parc. č. 1572/4
(ostatní plocha), parc. č. 1573/1 (vodní plocha), parc. č. 1573/2 (vodní plocha), parc. č. 1574 (ostatní
plocha), parc. č. 1575 (vodní plocha), parc. č. 1577/4 (vodní plocha), parc. č. 1578/1 (lesní pozemek),
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parc. č. 1578/2 (lesní pozemek), parc. č. 1579 (ostatní plocha), parc. č. 1582/1 (ostatní plocha), parc. č.
1582/2 (ostatní plocha), parc. č. 1582/4 (ostatní plocha), parc. č. 1582/5 (ostatní plocha), parc. č. 1582/9
(ostatní plocha), parc. č. 1589/1 (orná půda), parc. č. 1591 (orná půda), parc. č. 1593 (vodní plocha), parc.
č. 1594/1 (orná půda), parc. č. 1594/3 (orná půda), parc. č. 1595/1 (vodní plocha), parc. č. 1595/2 (vodní
plocha), parc. č. 1596 (trvalý travní porost), parc. č. 1597 (vodní plocha), parc. č. 1598 (ostatní plocha),
parc. č. 1599 (ostatní plocha), parc. č. 1600/4 (orná půda), parc. č. 1601/7 (orná půda), parc. č. 1871
(vodní plocha), parc. č. 1872/4 (vodní plocha), parc. č. 1872/5 (vodní plocha), parc. č. 1872/24 (vodní
plocha) v katastrálním území Dubeč, parc. č 696/3 (trvalý travní porost) v katastrálním území Koloděje.
Plošné vymezení a určení nového využití území:
SO-01 Revitalizace Říčanského potoka ř. km. 0,00-1,30
začátek úpravy u výtoku z bezpečnostního přelivu Lítožnického rybníka, koryto přechází postupně
do přírodně blízkého složeného profilu včetně drobných vodních ploch, sedimentační tůně, zemních
valů (nové koryto se odklání ze své původní trasy do okolních pozemků).
SO-02 Revitalizace Rokytky ř. km. 17,00-19,20
začátek úpravy po levotočivém oblouku pod komunikací K Jalovce. Trasa složená z na sebe
navazujících oblouků s konkávním a konvexním břehem včetně drobných vodních ploch, mikrotůní,
zemních valů (nové koryto se odklání ze své původní trasy do okolních pozemků).
SO-03 Revitalizace Běchovického potoka ř. km. 0,00-0,20
začíná po zaústění Mlýnského potoka do Běchovického potoka. Zde odklon toku od své stávající
trasy a několika oblouky prolíná levobřežní louku, včetně drobných vodních ploch.
SO-04 Revitalizace na soutoku
revitalizace (včetně drobných vodních ploch) tvoří hlavní tok Rokytka, která přibírá zprava
Běchovický potok a následně levostranný Říčanský potok (nové koryto se odklání ze své původní
trasy do okolních pozemků).
SO-05 Tůně (Rokytka ř. km. cca 18,5)
v levobřežní louce Rokytky soustava 8 tůní a mikrotůní o ploše 100 - 620 m2 a hloubce 1,1 - 2 m ,
zemní valy o ploše 80 - 730 m2 , průleh délky 470 m, v pravobřeží Rokytky obnova zaniklé vodní
plochy o ploše 1200 m2,
SO-06 Tůně pod hrází Lítožnice
na rozhraní mokřadní louky a lesa 6 ks biotopových tůní o ploše 25 - 110 m2 a hloubce 0,37 - 1,4 m.
S0-08 Vegetační úpravy
rozprostření výkopu z revitalizace o mocnosti 10-15 cm a výsadba vegetace.
lokální polygonová výsadba v nivě Rokytky, Říčnského potoka jejich soutoku s Běchovickým
potokem a jejich okolí, alejová výsadba podél pěšin úseku č. 3 a č. 4
2 plochy zalesnění včetně oplocenky - na pravé straně od Říčanského potoka, jižně od budoucí
komunikace I/12 - č.1 o ploše cca 1,2 ha, severně od budoucí komunikace I/12 č.2 o ploše cca 5,7 ha
5 ploch zatravnění s remízky a skupinkovou výsadbou - č. 1 po levé straně Lítožnického rybníka o
ploše cca 2,7 ha, č. 2 severně od hráze Lítožnického potoka o ploše cca 4,3 ha, č. 3 na pravé straně
od Říčanského potoka, jižně od budoucí komunikace I/12 o ploše cca 10,2 ha, č. 4 nalevo od
Říčanského potoka, severně od budoucí komunikace I/12 o ploše cca 2,8 ha, č. 5 na východní straně
od Říčanského potoka, jižně od Rokytky o ploše cca 8,5 ha.
3 plochy veřejné zeleně - č. 1 západně od Lítožnického rybníka o ploše cca 3,2 ha, č. 2 severně od
hráze Lítožnického rybníka o ploše cca 0,5 a č. 3 o ploše cca 0,4 ha.
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SO-10 Lítožnice - sloučení rybníků
vznik jedné vodní plochy o velikosti 11,5 ha včetně velkých litorálních zón na jihu a západě zátopy
nového rybníku včetně 10 navazujících tůní o ploše 170-1200 m2 a hloubce 0,5-2,5 m.
II. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:
1.

Navrhovaná změna využití území bude realizována v souladu s výkresem č. C.5 – Koordinační
situační výkres v měřítku 1:2000, výkresem č. 08.1 – SO-08 Vegetační úpravy (situace
inventarizace) v měřítku 1:2000, výkresem č. 08.2 – SO-08 Vegetační úpravy (situace návrhu
výsadeb a osetí) v měřítku 1:2000, které obsahují výkres současného stavu území s vyznačením
hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání (vypracoval a autorizoval pan Ing.
Štěpán Plodek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT 0602540, které jsou součástí projektové dokumentace.

2. Před zahájením výsadby, resp. realizace nového využití území, budou vytyčeny trasy vedení
inženýrských sítí. Výsadba stromů, realizace a úprava ploch zeleně musí respektovat ochranná pásma
vedení inženýrských sítí v dané lokalitě.
3. V souvislosti s výsadbou stromů a dřevin bude dodržena ČSN 73 6005 a ,,Dohoda o technických
zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně ukládání IS ve vztahu k zeleni
v hl. m. Praze“, uzavřenou mezi PVS a.s. , PVK a.s. a Magistrátem hl. m. Prahy.
4. Při práci v ochranném pásmu el. vedení budou respektovány technické normy PNE 33 3301 a ČSN
EN 50423-1.
5. Realizace bude v souladu s vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR(ze dne 28.2.2018 a ze dne
24.7.2018) časově koordinována s výstavbou silnice ,,I/12 Běchovice – Úvaly“.
6. Oplocení dřevin zřízené k ochraně před zvěří bude realizováno bez podezdívky a mimo stávající
účelové cesty.

III. Podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 715/6 (vodní plocha), parc. č. 717/16 (ostatní plocha), parc. č.
717/17 (ostatní plocha), parc. č. 728/1 (trvalý travní porost) parc. č. 729/3 (ostatní plocha), parc. č. 730
(trvalý travní porost), parc. č. 731 (trvalý travní porost), parc. č. 732 (vodní plocha), parc. č. 733 (ostatní
plocha), parc. č. 734/1 (orná půda), parc. č. 735 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 736 (orná půda),
parc. č. 738 (trvalý travní porost), parc. č. 741 (vodní plocha), parc. č. 1451 (vodní plocha), parc. č. 1453
(orná půda), parc. č. 1463/1 (ostatní plocha), parc. č. 1465/1 (orná půda), parc. č. 1467 (ostatní plocha),
parc. č. 1468 (orná půda), parc. č. 1469 (trvalý travní porost), parc. č. 1470/1 (trvalý travní porost), parc.
č. 1470/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1470/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1471/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 1472/1 (vodní plocha), parc. č. 1472/2 (vodní plocha), parc. č. 1473 (vodní plocha), parc.
č. 1474/1 (vodní plocha), parc. č. 1474/2 (vodní plocha), parc. č. 1474/3 (vodní plocha), parc. č. 1476/2
(orná půda), parc. č. 1477 (vodní plocha), parc. č. 1478/3 (vodní plocha), parc. č. 1478/4 (vodní plocha),
parc. č. 1480/5 (zahrada), parc. č. 1481/1 (orná půda), parc. č. 1481/3 (orná půda), parc. č. 1482 (ostatní
plocha), parc. č. 1483/1 (orná půda), parc. č. 1483/5 (orná půda), parc. č. 1486/1 (orná půda) v
katastrálním území Běchovice, parc. č. 1553/1 (ostatní plocha), parc. č. 1554/2 (lesní pozemek), parc. č.
1556/1 (lesní pozemek), parc. č. 1557 (lesní pozemek), parc. č. 1559 (lesní pozemek), parc. č. 1571/1
(trvalý travní porost), parc. č. 1571/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1571/4 (trvalý travní porost), parc. č.
1572/1 (ostatní plocha), parc. č. 1572/2 (ostatní plocha), parc. č. 1572/3 (ostatní plocha), parc. č. 1572/4
(ostatní plocha), parc. č. 1573/1 (vodní plocha), parc. č. 1573/2 (vodní plocha), parc. č. 1574 (ostatní
plocha), parc. č. 1575 (vodní plocha), parc. č. 1577/4 (vodní plocha), parc. č. 1578/1 (lesní pozemek),
parc. č. 1578/2 (lesní pozemek), parc. č. 1579 (ostatní plocha), parc. č. 1582/1 (ostatní plocha), parc. č.
1582/2 (ostatní plocha), parc. č. 1582/4 (ostatní plocha), parc. č. 1582/5 (ostatní plocha),
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parc. č. 1582/9 (ostatní plocha), parc. č. 1589/1 (orná půda), parc. č. 1591 (orná půda), parc. č. 1593
(vodní plocha), parc. č. 1594/1 (orná půda), parc. č. 1594/3 (orná půda), parc. č. 1595/1 (vodní plocha),
parc. č. 1595/2 (vodní plocha), parc. č. 1596 (trvalý travní porost), parc. č. 1597 (vodní plocha), parc. č.
1598 (ostatní plocha), parc. č. 1599 (ostatní plocha), parc. č. 1600/4 (orná půda), parc. č. 1601/7 (orná
půda), parc. č. 1871 (vodní plocha), parc. č. 1872/4 (vodní plocha), parc. č. 1872/5 (vodní plocha), parc.
č. 1872/24 (vodní plocha) v katastrálním území Dubeč, parc. č 696/3 (trvalý travní porost) v katastrálním
území Koloděje.

Druh a účel umisťované stavby:
SO-01 Revitalizace Říčanského potoka ř. km. 0,00-1,30
začátek úpravy u výtoku z bezpečnostního přelivu Lítožnického rybníka, koryto přechází postupně
do přírodně blízkého složeného profilu včetně drobných vodních ploch a sedimentační tůně. Trasa
složená z plynule navazujících oblouků, svahy bermy budou pozvolna navazovat na okolní terén,
nová délka toku 1 216 m (stávající 815 m).
2 zemní valy o ploše 250 - 400 m2 a výšce 1,2 - 1,5 m
SO-02 Revitalizace Rokytky ř. km. 17,00-19,20
začátek úpravy po levotočivém oblouku pod komunikací ul. K Jalovce. Trasa složená z na sebe
navazujících oblouků s konkávním a konvexním břehem včetně drobných vodních ploch a
mikrotůní. Nové koryto se odklání ze své původní trasy na pravobřežní louku, následně přechází
přes původní koryto do levobřežního zemědělského bloku, po cca 200 m přechází pod místní
nezpevněnou komunikací (navazující na ul. K Táboru), cca 100 m pokračuje v původním korytě a
následně se rozvolňuje do pravobřežní louky. Po cca 300 m navazuje na stávající koryto. Berma
bude pozvolně navazovat na okolní terén. Nová délka toku 1 016 m (stávající 710 m).
5 zemních valů o ploše 370 - 670 m2 a výšce 0,9 - 1 m výšky
SO-03 Revitalizace Běchovického potoka ř. km. 0,00-0,20
začíná po zaústění Mlýnského potoka do Běchovického potoka. Zde odklon toku od své stávající
trasy a několika oblouky prolíná levobřežní louku, před mostem se napojuje do původního toku,
včetně drobných vodních ploch. Berma bude pozvolna vysvahována ke stávajícímu terénu. Nová
délka toku 180 m (stávající 115 m).
SO-04 Revitalizace na soutoku
revitalizace (včetně drobných vodních ploch) tvoří hlavní tok Rokytka, která přibírá zprava
Běchovický potok a následně levostranný Říčanský potok. Rokytka se odpojuje ze své původní trasy
hned po výtoku z propustku pod komunikací Českobrodská, tvoří veliký oblouk do pravobřeží a
stéká se s prvním přítokem. Následně se koryto rozdvojuje, přibírá druhý přítok a několika oblouky
se vrací do původního profilu.
SO-05 Tůně (Rokytka ř. km. cca 18,5)
v levobřežní louce Rokytky soustava 8 tůní a mikrotůní dotovaných srážkovou a spodní vodou o
ploše 100 - 620 m2 a hloubce 1,1 - 2 m , 5 zemních valů o ploše 80 - 730 m2 , průleh délky 470 m,
v pravobřeží Rokytky obnova zaniklé vodní plochy o ploše 1200 m2.
SO-06 Tůně pod hrází Lítožnice
na rozhraní mokřadní louky a lesa 6 biotopových tůní o ploše 25 - 110 m2 a hloubce 0,37 - 1,4 m
napájené srážkovou a podzemní vodou.
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SO-07 Pěšiny
Síť nových mlatových přístupových komunikací pro pěší respektující stávající síť pěšin.
Úsek 1 - Ke kolodějskému zámku-Lítožnice, délka cca 1500 m, šířka 3 m, napojení na ul. Ke
kolodějskému zámku a na stávající mlatovou pěšinu Dubeč-Lítožnice (na pozemcích parc. č. 1582/1,
1582/2, 1582/4, 1582/5, 1582/9, 1579 a 1553/1 obnova stávající komunikace)
Úsek 2 - Lítožnice-K Jalovce, délka cca 1300 m, šířka 3 m, napojení na ul. K Jalovce.
Úsek 3 - Lítožnice-Běchovice, délka cca 830 m, šířka 3 m, napojení na chodník při ul. Českobrodská
Úsek 4 - Běchovice-K Jalovce, délka cca 1000 m, šířka 3 m, napojení na ul. K Jalovce.
SO-09 Přeložky inženýrských sítí
V úseku SO-02 v místě propustku v cca ř. km 17,500 Rokytky
Přeložka sdělovacích kabelů SŽDC s.o. mezi 396,6-395,8 ž. km trati Praha-Kolín: dálkového kabelu
DK 2, typ DCKOPV 4 DM 1,3+34DM0,9 v délce cca 360 m a traťového kombinovaného kabelu
TKK-8, typ DCK0PV 19 XPI1,2+12DM0,9 v délce cca 360 m.

-

V úseku SO-04 a SO-05 v ř. km 16,672-16,900 Rokytky
pod navrhovaným propustkem nová hloubka umístění vodovodní přípojky PE-HD DN 110 pro
rodinný dům ul. K Táboru č.p. 204, délka 11 m
pod navrhovaným propustkem změna výškové polohy el. NN vedení pro rodinný dům ul. K Táboru
č.p. 204, délka 6 m
v rámci návrhu propustku přeložení STL PE 63 plynovodu, nová trasa vedena vedle propustku pode
dnem Rokytky, délka 26 m
pod navrhovaným propustkem změna výškové polohy telekomunikačního vedení CETIN HDPE DN
160 pro rodinný dům ul. K Táboru č.p. 204, délka 6 m.

SO-10 Lítožnice - sloučení rybníků
Nová hráz - spojení hrází rybníků V Mýtě a Nového, nová délka hráze 340 m, šířka koruny hráze
3,05 m, výška koruny hráze 239 m n.m. Bpv.
vznik jedné vodní plochy o velikosti 11,5 ha včetně velkých litorálních zón na jihu a západě zátopy
nového rybníku včetně 10 navazujících tůní o ploše 170-1200 m2 a hloubce 0,5-2,5 m.
IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.

Stavba bude umístěna v souladu s výkresem č. 01.1 - SO-01 Revitalizace Říčanského potoka
v měřítku 1:1000, výkresem č. 02.1 - SO-02 Revitalizace Rokytky v měřítku 1:1000, výkresem č.
03.1 - SO-03 Revitalizace Běchovického potoka v měřítku 1:500, výkresem č. 04.1 - SO-04
Revitalizace soutok v měřítku 1:500, výkresem č. 05.1 - SO-05 Tůně v měřítku 1:500, výkresem č.
06.1 - SO-06 tůně pod Lítožnicí v měřítku 1:250, výkresem č. 07.1 - Situace pěšin v měřítku 1:2000,
výkresem č. 09.1 - SO-09 přeložky IS (přeložka sdělovacích kabelů SŽDC s.o.) v měřítku 1:500,
výkresem č. 09.2 - SO-09 Přeložky IS (přeložky IS u propustku) v měřítku 1:200, výkresem č. 10.01
- SO-10 Lítožnice – sloučení rybníků v měřítku 1:1000, které jsou součástí dokumentace z 03/2018
předložené k územnímu řízení, a které obsahují výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením dotčených pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí.
Nová trasa koryta Říčanského potoka bude začínat u výtoku z nového bezpečnostního přelivu
Lítožnického rybníka, dále bude vedena tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 01.1 - SO-01
Revitalizace Říčanského potoka a cca po 1 216 m bude navazovat na koryto stávající.
Zemní valy podél Říčanského potoka (val č. 1 o ploše 250 m2 a výšce max. 1,2 m, val č. 2 o ploše
400 m2 a výšce max. 1,5 m) budou místěny na levém břehu nového koryta, a to tak, jak je zakresleno
ve výkresu č. 01.1 - SO-01 Revitalizace Říčanského potoka.
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Nová trasa koryta Rokytky bude začínat po levotočivém oblouku pod komunikací ul. K Jalovce, dále
bude vedena tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 02.1 - SO-02 Revitalizace Rokytky a cca po 1 016
m bude navazovat na koryto stávající.
Zemní valy podél Rokytky (val č. 1 o ploše 580 m2 a výšce max. 1 m, val č. 2 o ploše 670 m2 a
výšky max. 0,9 m, val č. 3 o ploše 580 m2 výšky max. 1 m, val č. 4 o ploše 380 m2 výšky max. 1 m,
val č. 5 o ploše 580 m2 výšky max. 1 m) budou umístěny na pravém břehu nového koryta, a to tak,
jak je zakresleno ve výkresu č. 02.1 - SO-02 Revitalizace Rokytky (výkres č. 02.1).
Nová trasa koryta Běchovického potoka bude začínat po zaústění Mlýnského potoka, dále bude
vedena v levobřežní louce novým meandrujícím korytem, a to tak, jak je zakresleno ve výkresu č.
03.1 - SO-03 Revitalizace Běchovického potoka a cca po 180 m bude navazovat na koryto stávající.
Nová trasa koryta na soutoku Rokytky, Běchovického potoka a Říčanského potoka bude vedena tak,
jak je zakresleno ve výkresu č. 04.1 - Revitalizace soutok.
Terénní úpravy podél levého břehu Rokytky (ř. km. cca 18,5) (tůň č.1 o ploše 110 m2 hloubky max.
1,1 m, tůň č.2 o ploše 180 m2 hloubky max. 1,3 m, tůň č.3 o ploše 280 m2 hloubky max. 1,3 m, tůň
č.4 o ploše 620 m2 hloubky max. 2 m, tůň č.5 o ploše 100 m2 hloubky max. 1,3 m, tůň č.6 o ploše
130 m2 hloubky max. 1,3m, tůň č.7 o ploše 190 m2 hloubky max. 1,2 m, tůň č.8 o ploše 530 m2
hloubky max. 1,6 m, soustava mikrotůní o ploše 400 m2 hloubky max. 0,5 m, val č. 1 o ploše 170 m2,
val č. 2 o ploše 125 m2, val č. 3 o ploše 210 m2, val č. 4 o ploše 730 m2, val č. 5 o ploše 80 m2, vlevo
od tůní a valů průleh délky 470 m o hloubce 0,5 m), na pravém břehu obnovení vodní plochy o 1200
m2 a hloubce max. 2 m, budou umístěny tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 05.1 - SO-05 Tůně.
Terénní úpravy pod hrází Lítožnice (tůň č.1 o ploše 30 m2 hloubky max. 1 m, tůň č.2 o ploše 25 m2
hloubky max. 0,7 m, tůň č.3 o ploše 80 m2 hloubky max. 1 m, tůň č.4 o ploše 60 m2 hloubky max. 1
m, tůň č.5 o ploše 60 m2 hloubky max. 1 m, tůň č.6 o ploše 110 m2 hloubky max. 1,4 m) budou
umístěny tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 06.1 - SO-06 Tůně pod Lítožnicí.
Síť nových mlatových přístupových komunikací pro pěší šířky 3 m bude napojena úsekem č. 4 a
úsekem č. 2 na ul. K Jalovce, úsekem č. 3 na chodník při ul. Českobrodská, dále povede jižním
směrem podél Říčanského potoka, úsekem č. 1 po nové hrázi Lítožnice, kde ve východní části bude
napojena na stávající pěšinu ,,Ke Kolodějskému zámku-lítožnice“, západní část bude pokračovat
jižním směrem a bude napojena na stávající mlatovou pěšinu ,,Dubeč-Lítožnice“ a to tak, jak je
zakresleno ve výkresu č. 07.1 – Situace pěšin.
Nové sdělovací kabely SŽDC s.o. (přeložky) budou vedeny v pravém svahu nového koryta
v hloubce 0,8 m pod terénem (pod Rokytkou, stávající cyklostezkou a Běchovickým potokem)
v ocelové chráničce, a to tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 09.1 - SO-09 Přeložky IS.
Nová trasa STL plynovodu (přeložka) délky 26 m bude umístěna východně od stávajícího propustku
cca 0,7 m pod kamenným záhozem pode dnem toku, a to tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 09.2 SO-09 Přeložky IS.
Nová hráz Lítožnice délky 340 m bude umístěna tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 10.01 - SO-10
Lítožnice – sloučení rybníků. Šířka koruny hráze bude cca 3,05 m, výška koruny hráze cca 239,00 m
n.m Bpv.
Terénní úpravy podél vodní plochy Lítožnice (tůň č.1 o ploše 260 m2 hloubky max. 1,5 m, tůň č.2 o
ploše 300 m2 hloubky max. 1,3 m, tůň č.3 o ploše 520 m2 hloubky max. 1,8 m, tůň č.4 o ploše 170
m2 hloubky max. 1,4 m, tůň č.5 o ploše 250 m2 hloubky max. 1,7 m, tůň č.6 o ploše 520 m2 hloubky
max. 2 m, tůň č. 7 o ploše 260 m2 hloubky max. 1,8 m, tůň č.8 o ploše 920 m2 hloubky max. 2,5 m,
tůň č. 9 o ploše 1200 m2 hloubky max. 2,5 m, tůň č.10 o ploše 960 m2 hloubky max. 2,5 m ) budou
umístěny tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 10.01 - SO-10 Lítožnice – sloučení rybníků.
Zahájení zemních prací bude oznámeno archeologickému ústavu AV ČR.
Před započetím zemních prací bude zajištěno vytyčení podzemních vedení jednotlivými správci sítí.
V dalším stupni projektové dokumentace bude zapracováno detailní technické řešení dotčení staveb
vodních děl ,,Hlavních odvoňovacích zařízení“ (Dubeč-Běchovice odpad K1 ID 2130000001112010000, Běchovice odpady K1 ID 2130000028-11201000, Dubeč odpad T2 ID 213000004911201000).
Realizace bude v souladu s vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR (ze dne 28.2.2018 a ze dne
24.7.2018) časově koordinována s výstavbou silnice I/12 ,,Běchovice – Úvaly“.
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19. Bude provedena skrývka svrchních kulturních vrstev půdy, která bude využita mimo jiné pro
ohumusování zemních valů.
20. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními Správy železniční dopravní cesty, s.o. č.j. S 9012/U10521/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Rie ze dne 10.1.2018, Pražské vodohospodářské společnosti a.s.
č.j. 5598/17/2/02 ze dne 22.11.2017, NET4GAS, s.r.o. č.j. 6475/18/OVP/Z ze dne 23.8.2018,
Pražských vodovodů a kanalizací a.s. č.j. PVK 60481/OTPČ/17 ze dne 12.12.2017, PREdistribuce,
a.s. č.j. 300061133 ze dne 6.2.2019, ČEZ distribuce, a.s. č.j. Jin/353/1101943434/18 ze dne
20.12.2018, PRE distribuce, a.s. č.j. S21120-1732/pvh,li ze dne 27.11.2017, ČEPS, a.s. č.j.
1414/17/KOC/Ro/3 ze dne 19.12.2017, Pražské plynárenské, a.s. č.j. 2018/OSDS/02938 ze dne
4.5.2018, CETIN a.s. č.j. 506526/18 ze dne 9.1.2018
21. Stavba bude prováděna v souladu se závazným stanoviskem Drážního úřadu č.j. DUCR-10772/18/Rj
ze dne 21.2.2018.
22. V průběhu realizace musí být zachován přístup do okolních objektů a zajištěn přístup ke stávajícím
ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí.
23. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou
negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod.
24. Stavebník oznámí písemně zahájení stavby stavebnímu úřadu nejpozději do 7 dnů od zahájení
stavby.
25. Stavebník předloží geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby Institutu plánování a
rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, a potvrzení o předání této dokumentace
předloží příslušnému stavebnímu úřadu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Odůvodnění:
Dne 30.5.2018 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití
území. Pro nedostatky v podání stavební úřad opatřením ze dne 2.7.2018 vyzval žadatele k jejich
odstranění a řízení bylo přerušeno. Po doplnění podkladů stavební úřad opatřením ze dne 16.4.2019
oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (vyvěšeno na úřední
desce ÚMČ Praha 21 dne 17.4.2019, sejmuto z úřední desky dne 3.5.2019).
Stavební úřad současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání,
protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení
záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení bylo doručeno dne 2.5.2019, lhůta pro
uplatnění námitek uplynula dne 17.5.2019.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků dle § 85 odst. 1 písmena a) stavebního zákona : Hlavní město
Praha (zastupuje sinpps s.r.o.), dle § 85 odst. 1 písmena b) stavebního zákona: Hlavní město Praha
(zastupuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), Městská část Praha-Běchovice, Městská
část Praha-Dubeč, Městská část Praha-Koloděje. Dle § 85 odst. 2 písmena a) stavebního zákona: hlavní
město Praha (Odbor evidence, správy a využití majetku), XAVEROV trade, a.s., Státní statek Jeneč,
státní podnik v likvidaci, Luboš Vít, Karel Matuška, Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci". Dle § 85 odst.
2 písmena b) stavebního zákona: vlastníci pozemků a staveb na nich - parc. č. 512/1, 512/5, 512/7, 590/2,
592/2, 614/1, 614/2, 626, 716/1, 729/5, 734/2, 734/3, 737, 739, 740, 744, 1232/1, 1454/1, 1463/1, 1464/1,
1464/2, 1464/4, 1464/5, 1465/4, 1465/5, 1465/8, 1470/4, 1470/5, 1470/6, 1470/7, 1471/2, 1471/3, 1475/1,
1475/2, 1475/3, 1476/6, 1478/2, 1479/1, 1480/1, 1480/2, 1481/2, 1481/5, 1483/2, 1485/2, 1485/3, 1486/2,
1486/3, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1499/1, 1499/3 v k.ú. Běchovice, parc. č. 1465/12, 1552/6,
1553/2, 1554/4, 1554/8, 1556/2, 1558/2, 1558/3, 1558/10, 1570/1, 1571/2, 1571/3, 1571/5, 1571/6,
1571/7, 1577/5, 1580, 1581/3, 1581/4, 1581/10, 1581/12, 1581/15, 1581/18, 1581/21, 1583/1, 1583/2,
1584, 1590, 1594/2, 1595/4, 1600/5, 1601/8, 1602/3, 1602/4, 1884/1, 1888/1 v k.ú. Dubeč, parc. č. 689/1,
693/1, 693/4, 695, 696/4 v k.ú. Koloděje.
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Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací (viz. souhlasné stanovisko, které vydalo Hlavní město Praha,
Odbor územního rozvoje č.j. Odboru územního rozvoje č.j. MHMP 296711/2019 ze dne 18.2.2019) a
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí stanovisko dne 15.1.2018 č.j. MHMP 77445/2018
Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí vyjádření ze dne 6.3.2018 č.j. MHMP _268915_2018
Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí rozhodnutí ze dne 23.5.2018 č.j. MHMP 573296/2018
Hlavní město Praha, Odbor územního rozvoje stanovisko č.j. MHMP 296711/2019 ze dne 18.2.2019
Městská část Praha-Běchovice usnesení rady č.18/105/15 ze dne 6.6.2018
Hlavní město Praha, Odbor evidence majetku vyjádření č.j. MHMP 52070/2018 ze dne 7.2.2018
Městská část Praha-Dubeč vyjádření č.j. 01142/2017MCPDUB ze dne 7.12.2017
Městská část Praha-Koloděje vyjádření č.j. MC P-KLDJ 1959/2017 ze dne 29.11.2017
Státní statek hl. m. Prahy ,,v likvidaci“ souhlas ze dne 16.11.2017
Státní pozemkový úřad vyjádření č.j. SPU 366299/2018 ze dne 26.9.2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádření ze dne 24.7.2018 a ze dne 28.2.2018
Městská část Praha 15, Odbor stavební úřad vyjádření č.j. ÚMČ P15 3517/2018/OST/Mur ze dne
31.7.2018
Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy souhlas č.j.
UMCP21/09914/2018/OZPD/Gur ze dne 13.6.2018
Ministerstvo životního prostředí souhlas č.j. MZP/2019/610/829 ze dne 11.3.2019
Hlavní město Praha, Odbor krizového managementu stanovisko č.j. MHMP 1848631/2017 ze dne
22.11.2017
Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy stanovisko dne 27.11.2017 č.j.
UMCP21/15561/2017/OZPD/Sla
Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí stanovisko dne 27.11.2017 č.j. ÚMČ P 15
51625/2017/OZP/VVa
Městská část Praha 15, Odbor dopravy stanovisko dne 2.10.2017 č.j. 51626/2017/OD/JBa
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze stanovisko dne 14.11.2017 č.j. HSHMP
58597/2017
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy stanovisko dne 22.11.2017 č.j. HSAA-14213-3/2017
Povodí Vltavy vyjádření č.j. 64009/2017-263 ze dne 18.1.2018
Lesy hl.m. Prahy vyjádření č.j. 2285/2017/VT_0542/17 ze dne 20.2.2018
Pražská vodohospodářská společnost a.s. vyjádření č.j. 5598/17/2/02 ze dne 22.11.2017
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. stanovisko č.j. S 9012/U-10521/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Rie
ze dne 10.1.2018
ČD - Telematika a.s. vyjádření č.j. 12600/2017-O
Drážní úřad stanovisko dne 21.2.2018 č.j. DUCR-10772/18/Rj
Technická správa komunikací, a.s. vyjádření č.j. TSK/39906/5110/Me ze dne 8.1.2018
NET4Gas, s.r.o. vyjádření č.j. 6475/18/OVP/Z ze dne 23.8.2018
NET4Gas, s.r.o. vyjádření č.j. 464/18/OVP/Z ze dne 13.2.2018
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření č.j. PVK 60481/OTPČ/17 ze dne 12.12.2017
- Pražská energetika, a.s. vyjádření č.j. 300061133 ze dne 6.2.2019
- Pražská energetika, a.s. vyjádření č.j. S21120-1732/pvh,li ze dne 27.11.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření č.j. Jin/353/1101943434/18 ze dne 20.12.2018
- ČEPS, a.s. vyjádření č.j. 1414/17/KOC/Ro/3 ze dne 19.12.2017
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., vyjádření č.j. 2018/OSDS/02938 ze dne 4.5.2018
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření č.j. 506526/18 ze dne 9.1.2018
Technologie hlavního města Prahy, a.s. vyjádření č.j. THMP0660/18 ze dne 24.5.2018
Ministerstvo vnitra ČR vyjádření dne 21.5.2018
MO – SEM Praha vyjádření č.j. ÚP – -97/21-395-2018 ze dne 21.5.2018.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
V dalším stupni je pro povolení staveb vodních děl a staveb komunikací (pěšiny) potřeba projednání u
patřičného speciálního stavebního úřadu.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu
Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jan Kupr
vedoucí odboru stavební úřad

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 2 písm. b) ve výši 3000 Kč,
celkem 7000 Kč byl zaplacen dne 17.4.2019.

Č.j. UMCP21/08003/2019/SÚ/Cer

str. 10

Doručuje se: (řízení s velkým počtem účastníků)
1) Jednotlivě
Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen ,,správní
řád“, v souladu s §87 odst. 1 stavebního zákona:
Žadatel:
"sinpps s.r.o.", IDDS: pkq2g79
Obec:
Městská část Praha-Běchovice, IDDS: erdb3s9
Městská část Praha-Dubeč, IDDS: bm4bju9
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
Městská část Praha-Koloděje, IDDS: haiaksg
Vlastník pozemku:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
XAVEROV trade, a.s., IDDS: tsvg3hi
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IDDS: rb8wvq3
Luboš Vít, Krásná vyhlídka č.p. 351, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Karel Matuška, Nedbalova č.p. 661, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25
Mgr. Alena Svobodová, Ke kolodějskému zámku č.p. 20/10, Praha 10-Dubeč, 107 00 Praha 112
Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci", IDDS: cizhumb
dotčené orgány
Hlavní město Praha, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
Hlavní město Praha, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd nad
Lesy, 190 16 Praha 916
Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí, IDDS: nkybvp5
Městská část Praha 15, Odbor dopravy, IDDS: nkybvp5
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Městská část Praha 21, vodoprávní úřad, Praha 916 č.p. 260, Staroklánovická, 190 16 Praha 916
Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4
2) Veřejnou vyhláškou – účastníkům řízení podle §144 odst. 6 správního řádu v souladu s § 87 odst.
1 písm. a § 85 odst. 2 písmena b) stavebního zákona:
Městská část Praha 21 – se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o podání zprávy o vyvěšení a sejmutí
Městská část Praha-Běchovice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Městská část Praha-Dubeč - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Městská část Praha-Koloděje – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Informativně:
ÚMČ Praha 15 - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
CO: spis
Vyvěšeno:

........................................................

Sejmuto:

........................................................

