MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY,
DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne
12.05.2022

Sp. zn.: 08909/2022/OVDŽP/Lh
Č. j.: 08938/2022/OŽP

Vyřizuje
Ing. Lenka Hübnerová

Praha
13.05.2022

SOUHLAS

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný
podle §32 odst.2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ve správním
řízení posoudil žádost o souhlas, kterou dne 12.05.2022 podala společnost
Pražská paroplavební společnost, a.s., IČO 45316571, Blanická 1008/28, 120 00 Praha-Vinohrady
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona vydává
souhlas
se zařízením přístavního můstku pro nástup a výstup osob přívozu P4 Dostihová- Belarie, Vltava levý břeh
ř.km 61,7
(dále jen "zařízení") na pozemku parc. č. 1210 v katastrálním území Velká Chuchle.
na místě:
Kraj
Obec
Kód katastrálního území
Název katastrálního území
Pozemek KN
Určení polohy (souřadnice S-JTSK)
Vodní tok
Ř. km

Praha
Praha
729213
Velká Chuchle
parc. č. 1210 v katastrálním území Velká Chuchle
X:745691,00 Y:1051042.64
Vltava
61,7

popis zařízení:
Přístavní můstek v lokalitě Velká Chuchle. Toto plovoucí zařízení – plovoucí molo bude sloužit pro nástup
a výstup cestujících plánovaného přívozu. Jedná se o celosvařovanou konstrukce s jednoúrovňovým nástupem.
Přístavní můstek je u vchodu je vybaven zábradlím a na nábřežní straně opatřen 2. pacholaty, na kterých jsou
vedeny vývazy (ocelová lana). Tato lana vedou ve směru pro a proti proudu do břehu a jsou chycena na stávající
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ocelové vyvazovací kruhy v navigaci.. K vývazu plavidel slouží pacholata a rohatinky, umístěné na palubě
pontonu. Pro vlastní nástup a výstup cestujících slouží přechodová lávka, která je svařovaná, opatřena zábradlím a
na pochozí části opatřena dřevěnými fošnami. Lávka je spojena s přístavním můstkem kluznými čepy.
rozměry zařízení: délka cca 8 m šířka cca 3,8 m
délka lávky cca 6,0 m šířka lávky cca 1 m
Zkušební provoz je plánován do září 2022. Pro obsluhu přívozu je plánováno plavidlo Troja, LO 112 680, délka
15,9 m, šířka 4,06 m.
Vodoprávní úřad omezuje platnost souhlasu do doby platnosti stanoveného záplavového území vodního
toku Vltavy v říčním km 39,50-70,00 a vodního toku Berounky v říčním km 0,00-9,80, které bylo vydáno
Odborem výstavby Magistrátu hl.m. Prahy dne 21.8.2003 pod č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku.
Stanoví podmínky souhlasu:

1. Provoz zařízení bude ukončen s ukončením 1. etapy opravy Barrandovského mostu
2. Zařízení bude před dosažením 450 m3/s (na vodočtu v Praze – Chuchli) odklizeno do ochranného přístavu.
3. Přístaviště bude sloužit výhradně lodi OLD na dobu nezbytně nutnou pro nástup a výstup přepravovaných
osob. U plovoucího mola není možné trvalé kotvení plavidla ani jeho dlouhodobé čekání.

4. Ukotvení plovoucích zařízení bude provedeno dle podmínek správce toku, kterým je Povodí Vltavy s.p.
5. Provozem zařízení nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Pražská paroplavební společnost, a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha-Vinohrady
Odůvodnění:
Dne 12.05.2022 podal žadatel žádost o souhlas k výše uvedenému zařízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení
o udělení souhlasu, a to z hlediska umístění zařízení na pozemku koryta vodního toku- Vltavy.
Žádost byla doložena těmito doklady:
1. Stanovisko správce toku a povodí, Povodí Vltavy s.p. č.j. PVL-35231/2022/260 dne 12.5.2022
2. Stanovisko Státní plavební správy- pobočka Praha č.j.4642/PH/22 dne 12.5.2022
3. Situační výkres a další mapové podklady
Vodoprávní úřad posoudil žádost a zjistil, že lze rozhodnout podle § 115 odst. 10 vodního zákona na podkladě
dokladů předložených účastníkem řízení, kterým je žadatel a rozhodl tedy bezodkladně.
Vodoprávní úřad posoudil záměr jako zařízení, které může ovlivnit vodní poměry jeho umístěním na pozemku, na
němž se nachází koryto vodního toku Vltavy. Podkladem pro toto posouzení je stanovisko správce toku a povodí,
Povodí Vltavy s.p., které bylo souhlasné s podmínkami. Podmínky týkající se umístění tohoto zařízení byly
zapracovány ve výrokové části rozhodnutí.
Okruh účastníků byl stanoven v souladu se správním řádem a vodním zákonem, jako vlastník pozemku a správce
toku a povodí, kterým je Povodí Vltavy s.p. a Státní plavební správa, jako úřad odpovědný za provoz na vodním
toku.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a předložené podklady z hledisek
uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
vodním zákonem a zvláštními předpisy.
Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody
bránící souhlasu. Vodoprávní úřad stanovil podmínky z hlediska ochrany vodních poměrů a zájmů chráněných
vodním zákonem.
Vodoprávní úřad omezil platnost souhlasu v souladu s ust.§17 odst.2 vodního zákona a to z důvodu, že byl
vodoprávnímu úřadu Magistrátu hlavního města Prahy dne 30.4.2020 předložen správcem vodního toku Vltavy
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a Berounky, organizací Povodí Vltavy s.p. návrh na stanovení změny záplavového území pro významné vodní
toky Vltava v ř.km 40,000-69,875 a Berounka v ř.k. 0,000-8,140.
Vodoprávní úřad upozorňuje:
4. na dodržování podmínek Státní plavební správy-pobočka Praha stanovených ve stanovisku
č.j.4642/PH/22 dne 12.5.2022
5. na dodržování podmínek Povodí Vltavy s.p. stanovených ve stanovisku č.j. PVL-35231/2022/260 dne
12.5.2022
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, podáním u odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16 .

Ing.Lenka Hübnerová
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:
účastníci (dodejky) :
Pražská paroplavební společnost, a.s., IDDS: nfbryyi
sídlo: Blanická č.p. 1008/28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf
místo podnikání: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Státní plavební správa - pob. Praha, IDDS: 5e2iuqh
sídlo: Jankovcova č.p. 1534/4, 170 04 Praha 7-Holešovice
ostatní :
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
HS HMP, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00 Praha 512
MHMP - odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Městská část Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2
sídlo: U skály č.p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59

