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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Us ne s e ní
o pře vze tí vě ci nadříze ným s právním orgáne m mís to
s právního orgánu podle us t. § 131 ods t. 1 s právního řádu

podříze né ho

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“), jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále podle ust. § 106 a § 107 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších změn a
doplňků, jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), a dále jako místně příslušný
správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a
doplňků (dále jen správní řád),
na požádání účastníka, tj. žadatele o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, společnosti
CWI Smíchov, s.r.o., IČ: 03841626, Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5, kterou v řízení
zastupuje společnost Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 26183447,
Americká 35, 120 00 Praha 2, jednající na základě substituční plné moci paní JUDr. Helenou
Jantačovou, Vysokoškolská 522/5, 165 00 Praha 6,
podle ust. § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu
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přebírá namísto podřízeného správního orgánu, odboru ochrany životního prostředí Úřadu
Městské části Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, věc:
stanovení ochranných pásem vodního zdroje podle ust. § 30 vodního zákona k vodnímu
zdroji „Vodní zdroj pro ZTC Praha 5 - Smíchov“ v k.ú. Smíchov a Radlice, Praha 5 na
základě návrhu zpracovaného společností Vodní zdroje, a.s., odpovědný řešitel Mgr. Ivo Černý,
11/2018.

Odůvodnění
OCP MHMP obdržel dne 5. 12. 2018 žádost vlastníka pozemků, na nichž se nacházejí jímací
objekty podzemní vody, která v současnosti slouží potřebám zabezpečovacího technického
centra Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. v Radlicích, tj. společnosti CWI Smíchov, s.r.o.,
IČ: 03841626, Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 v řízení zastupené společnost Březina
Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 26183447, Americká 35, 120 00 Praha 2 a
jednající na základě substituční plné moci paní JUDr. Helenou Jantačovou, Vysokoškolská
522/5, 165 00 Praha 6, o stanovení ochranných pásem tohoto vodního zdroje. Žádost byla dne
13. 12. 2018 doplněna o žádost o převzetí věci nadřízeným správním orgánem namísto věcně a
místně příslušného správního orgánu. Působnost vodoprávního úřadu přísluší ve smyslu ust. §
32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního
města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
vodoprávnímu úřadu Úřadu Městské části Praha 5, avšak projednávaná věc se týká otázek, které
lze vzhledem k jejich výjimečné náročnosti a neobvyklosti řešit jen s použitím mimořádných
odborných znalostí. OCP MHMP se řídí ve věci změny příslušnosti postupem procesně
upraveným v ust. § 131 odst. 1 a 7 správního řádu.
OCP MHMP posouzením věci a s přihlédnutím k tomu, že již v minulosti v související věci
řízení obdobným způsobem formou atrakce převzal, dospěl k závěru, že projednávaná věc
splňuje kritéria dle ust. § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu, proto rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto usnesení. O výjimečnou náročnost a neobvyklost věci se jedná z důvodu, že
posuzovaný vodní zdroj má velký význam s přesahem nad rámec Městské části Praha 5. Vodní
zdroj souvisí s vodním dílem souboru jímacích objektů, které mají potenciál využití jímané
vody pro nouzové zásobování obyvatel hl.m. Prahy vodou. Za další důvod k převzetí řízení dle
ust. § 131 odst. 1 písm. b) správního řádu OCP MHMP považuje skutečnost, že stanovení
ochranného pásma vodního zdroje je řízením s velkým počtem účastníků ve smyslu ust. § 144
správního řádu.
Toto usnesení se dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené patnáctým dnem po
vyvěšení na úřední desce. Usnesení se současně oznamuje podřízenému správnímu orgánu,
protože se podle ust. § 76 odst. 4 správního řádu jedná o usnesení, které se týká příslušnosti
správních orgánů.

Poučení
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Proti tomuto usnesení je možné podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u odboru ochrany
prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je
nepřípustné. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu
odkladný účinek.

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý
ředitel odboru
Odbor ochrany prostředí

- podepsáno elektronicky -

Rozdělovník:
Doručuje se:
I. Veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce:
1) MHMP OCP
II: Podřízenému správnímu orgánu:
2) Úřad Městské části Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, (IČ: 00063631)
III. na vědomí:
3) JUDr. Helena Jantačová, Vysokoškolská 522/5, 165 00 Praha 6
4) BEZ MHMP – oddělení krizového řízení
5) MHMP OCP/II – spis
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