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Sdělení 
 

         Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 22, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 

21.1.2022 žádost společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., IČ 61853267, se sídlem 

Ohradní 1443/24b, 140 00  Praha 4-Michle, v zastoupení stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. 

IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle, o sdělení, týkající se vydaného 

závazného stanoviska č.j. P22 14393/2021 OV 05 ze dne 5.1.2022 k umístění stavby nazvané „Silniční 

okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ na pozemcích v katastrálních územích 

Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Královice, Nedvězí u Říčan a Kolovraty v Praze a 

v katastrálních územích Říčany u Prahy, Kuří u Říčan a Nupaky ve Středočeském kraji. Součástí žádosti 

jsou  Průvodní zpráva – revize 05/2020, Katastrální situační výkres Díl 1, č. výkresu C.4.1 – revize 

05/2020 a Katastrální situační výkres Díl 2, č. výkresu C.4.2, které ověřil Ing. Tomáš Podroužek, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0013706. 

          V rámci vznesených námitek k územnímu řízení byla projektová dokumentace pro územní řízení 

revidována v 10/2019 a v 05/2020. K vydání výše uvedeného závazného stanoviska byla předložena 

pouze projektová dokumentace – revize 10/2019. Do projektové dokumentace revize 05/2020 byla 

doplněna pouze Hluková studie, Rozptylová studie a aktualizace monitoringu ŽP – vypořádání 

připomínek.   

          Prověřením předložené projektové dokumentace revize 10/2019, ke které bylo dne 5.1.2022 vydáno 

závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů č.j. 

P22 143983/2021 OV 05 a projektové dokumentace revize 05/2020 bylo zjištěno, že v umístění 

jednotlivých stavebních objektů nedošlo k žádné změně, a že z pohledu ochrany podzemních a 

povrchových vod rovněž nedošlo k žádné změně. 

          Na základě výše uvedeného posouzení odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako vodoprávní úřad 

příslušný podle ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o  hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, § 106 odst. 1 vodního zákona,  dle  § 11 odst. 1 písm. b)  zákona  č. 500/2004 Sb.,  

správní  řád, ve znění  pozdějších  předpisů (dále jen správní řád),  dle § 136 odst. 1 písm. a)  správního 

řádu, a dle § 115 odst. 19 vodního zákona jako příslušný vodoprávní úřad i pro k.ú. Běchovice, Dubeč, 

Kuří u Říčan, Nupaky a Říčany,  tímto opatřením sděluje, že projektová dokumentace - revize 05/2020 se 

netýká zájmů chráněných vodním zákonem a tudíž závazné stanovisko č.j. P22 14393/2021 OV 05 ze dne 

5.1.2022 zůstává i nadále v platnosti. Na základě předložené projektové dokumentace – revize 05/2020 

vodoprávní úřad konstatuje, že k uvedené stavbě není třeba vydávat nové závazné stanovisko. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o., IDDS: 279neic 
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