STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PRAHA
Jankovcova 4, P.O. BOX 28, 170 04 Praha 7 - Holešovice

Čj.: 4722/PH/22

ROZHODNUTÍ
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 39 a § 40 zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o vnitrozemské plavbě), rozhodla dne 16. května 2022 podle § 8a zákona o vnitrozemské
plavbě a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:
žadateli
Pražské paroplavební společnosti, a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
IČO 453 16 571
1. se povoluje provozovat přístaviště pro nástup a výstup cestujících přívozu,
které se nachází na vodní cestě Vltava, levý břeh, říční kilometr 61,70, na části
pozemku parc. č. 1210 v k. ú. Velká Chuchle. Přístaviště je tvořeno plovoucím
zařízením s přístupovou lávkou a břehovými vázacími prvky. Přístaviště není
chráněným místem ve smyslu § 8a odst. 5 zákona o vnitrozemské plavbě.
2. Státní plavební správa provozovateli stanovuje podmínky provozování
přístaviště sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu
a k ochraně životního prostředí:
1. V prostoru přístaviště bude na ocelovém sloupku osazen břehový signální
znak E.5 „Povolené stání (kotvení nebo vyvázání u břehu)“ doplněn při dolním
okraji dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „Vyhrazeno pro přívoz“ v černé
barvě. Výška písmen bude minimálně 10 cm.
Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Signální znak bude
umístěn na ocelovém sloupku tak, aby byl viditelný z vodní plochy. Dolní okraj
signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
2. Plavební značení bude osazeno před zahájením provozu přívozu po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
3. Veškeré změny plavebního značení přístaviště musí být projednány se Státní
plavební správou.
4. S odpadem vzniklým při provozu přístaviště bude nakládáno v souladu
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Provozovatel přístaviště zpracuje provozní řád, který bude obsahovat zejména
kontakt na provozovatele přístaviště včetně určení kontaktní osoby, provozní dobu
přístaviště, zásady chování uživatelů přístaviště, informaci jakým způsobem bude
prováděna likvidace odpadu, postup uživatelů při kolísání vodní hladiny
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a při zastavení plavby, telefonická spojení na plavební úřad, Policii České
republiky, Zdravotnickou záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor České
republiky. Případné změny provozního řádu budou neprodleně oznámeny Státní
plavební správě. Zpracovaný provozní řád bude předložen k odsouhlasení Státní
plavební správě po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny
provozního řádu budou odsouhlaseny Státní plavební správou. Následné
aktualizace provozního řádu budou předem projednány se Státní plavební
správou.
6. Provozovatel přístaviště musí udržovat v řádném technickém stavu vodní díla
sloužící potřebám přístaviště a zajistit uživatelům přístaviště jeho bezpečné
užívání.
7. Maximální rozměry převozního plavidla budou 16 m délky a 4,5 m šířky.
8. Provozovatel přístaviště zajistí bezpečný přístup osob na plovoucí zařízení
a následující nástup a výstup osob na/z převozního plavidla
9. Případné změny ve vybavení či zařízení přístaviště je provozovatel povinen
předem písemně projednat se Státní plavební správou a správcem vodní cesty.
10. Provoz přívozu bude vzhledem k rychlostem proudění vody v korytě toku probíhat
do průtoku 200 m3/s na vodočtu v Praze – Chuchli. Plovoucí zařízení (můstky)
budou odklizeny do ochranného přístavu nebo mimo záplavové území do průtoku
450 m3/s.
11. Provozem přístaviště nedojde k znečištění povrchových ani podzemních vod.
12. Provoz přístaviště je povolen do 03. 09. 2022.
13. V případě, že bude předčasně ukončen provoz přístaviště, nebo přístaviště bude
zrušeno, bude břehový signální znak a zařízení přívozu odstraněno a tato
skutečnost bude neprodleně oznámena Státní plavební správě.
Odůvodnění
Žadatel Pražská paroplavební společnosti, a.s., se sídlem Blanická 1008/28, 120 00
Praha 2, IČ 03447286, podal dne 11.04.2022 návrh ve věci provozování přístaviště, které
se nachází na vodní cestě Vltava, levý břeh, říční kilometr 61,70, na části pozemku parc.
č. 1210 v k. ú. Velká Chuchle který doplnil dne 13.05.2022. Dnem podání žádosti bylo
zahájení řízení v dané věci.
Žadatel spolu s žádostí předložil podklady v následujícím rozsahu:





Souhlas správce vodní cesty s provozováním přístaviště čj. PVL-35231/2022/260
ze dne 12.5.2021.
Doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k pozemkům nebo stavbám, které
jsou pro provoz nezbytné.
Souhlas k umístění mola vydaný Úřad městské části Praha 16, odbor životního
prostředí – vodoprávní úřad, pod čj. 08938/2022/OŽP ze dne 13.05.2022.
Zaplacený správní poplatek 1.000,– Kč.

Podmínky správce vodní cesty tj. Povodí Vltavy, státní podnik, jsou obsaženy
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Ve smyslu § 105 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, kde vůdce
plavidla zajišťuje oddělený sběr odpadu na plavidle, jako je domovní odpad, kaly a jiný
zvláštní odpad, a jejich dodání do zařízení pro příjem odpadu, je stanovena podmínka č. 4.
Státní plavební správa konstatuje, že navrhované umístění přístaviště na vodní cestě
neohrozí bezpečnost a plynulost plavebního provozu ve smyslu zákona o vnitrozemské
plavbě. Vzhledem k tomu, že Státní plavební správa neshledala důvody, které by vedly
k zamítnutí žádosti, a žadatel doložil všechny zákonem požadované podklady, rozhodla
tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení k Ministerstvu dopravy,
nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, podáním u Státní plavební správy na adrese
uvedené v záhlaví.
Náležitosti odvolání musí splňovat znění § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
zejména musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání je nutné podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, odkladný účinek.
V Praze dne 16. května 2022
jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby
otisk úředního razítka

Digitálně podepsal
Ing. Hynek Beneš
Datum: 2022.05.16
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Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky

Účastníci řízení
- Pražská paroplavební společnost, a.s, Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
- Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5
- Městská část Praha -Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha-Velká Chuchle
Dotčené orgány státní správy
- Magistrát hl.m.Praha, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Jungmannova
35/29, 110 00 Praha 1
- Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí –
vodoprávní úřad, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín
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