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Č.j.:
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Ing. Kateřina Paulíny
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V Praze, dne 12.4.2017

VYJÁDŘENÍ
Vyjádření odboru stavebního Úřadu městské části Praha 10, jako vodoprávního úřadu příslušného podle
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
z hlediska ochrany vod pro potřeby územního a stavebního řízení ke stavbě s názvem:
"Nástavba rodinného domu"
Praha 10, Záběhlice č.p. 160, Nad Chaloupkami 12
na pozemcích parc. č. 503 a 504 v katastrálním území Záběhlice,
na základě žádosti o vydání závazného stanoviska, kterou dne 2.3.2017 podal Stanislav Dostál, nar.
, Nad Chaloupkami č.p. 160/12, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106, kterého zastupuje Ing.
Jan Kupec, nar. 1.5.1982, Květnového povstání č.p. 257, Praha 10-Benice, 103 00 Praha 113 a
dokumentace záměru, kterou vypracoval v listopadu 2016 projektant Ing. Jan Kupec.
Záměr spočívá v realizaci nástavby a souvisejících stavebních úprav stávajícího rodinného domu. Dešťová
voda bude zadržována v retenční nádrži o objemu 2 m3 s regulovaným odtokem 2,0 l/s do kanalizace.
Žadatel doložil kladné stanovisko PVS, a.s. ze dne 29.3.2017 pod zn. 1660/17/2/02.
Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(dále jen vodní zákon) v platném znění:
Zájmy chráněné vodním zákonem nejsou dotčeny, závazné stanovisko proto vodoprávní úřad nevydává.
Realizací záměru ani stavební činností nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá
případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu
úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Upozornění:
V příloze Vám vracíme zaslanou dokumentaci, situaci si ponecháváme pro vlastní potřebu.
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V souladu s ustanovením odst. 1) § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů se adresátům nedoručuje prostřednictvím datových schránek, neboť příloha
dokumentu to neumožňuje.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucím odboru stavebního

Obdrží:
1. Ing. Jan Kupec, Květnového povstání č.p. 257, Praha 10-Benice, 103 00 Praha 113 + PŘÍLOHA
2. spis OST, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
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