
Telefon 	 IlanIcovnf spojeni 	le0 	DnInopls 	 Telegramy 
231 2158 

Navštavni den 
121 347 NVI'a C 	 stracla 

NÁRODNI VÝBOR HL. M. PRAHY 
RASNOVKA 1, ?KÁRA 1 
PSe no Si 

odbor vodního a lesního bospodál'shrt, 
energetiky a zeinědMstvi 

Výstavba hl.m.Prahy 
Výstavba inženýrských staveb 

Bezová ul. 
Praha 4 - Braník 

A/ 

15.12.1986 
Vaš dopis značky / ze dna 

011/963/23912/06 
vtIc 

(Uveďte v odpovčdt) 
Naše značka 	 Vyčlzuje / linka 

OVLHEZ 6357/86/N Ing. Novotný 
Praha, dna 

12.2.1987 

Rozhodnutí 

Odbor vodního a lesního hospodá řství, energetiky a zemědělství 
NVP v dohodě  s odborem vodního a lesního hospodá řství a zemědělství 
ONV Praha - východ ze dne 28.10.1936 vydává investorovi, tj. 
Výstavbě  hl.m.Prahy, Výstavbě  inženýrských staveb, Bezová ul. 
Praha 4 

POVOLEN 

podle 5 9, odst. 1 - 3 zák. č . 138/73 Sb. o vodách, které je 
sou časně  stavebním povolením podle 5 66 stav. zák. C. 50/76 3b. 
a 55 25, 26, vyhl. FMTIR č. 85/76 Sb. ke stavbě  

vodohospodářských děl navrženích v rámci stavby č. 537 - 
"Prosecká radiála v úseku Letnany 	Zdiby"na území Praha 8 
a ONV Praha - východ dle projektu PóDIS Praha a to: 

proč ištěni Nratinského potoka dle projektu v délce 450 m 
od mista k řížení s Proseckou radiálou až ke stávajicimu stupni 
ve dn ě  potoka se sklony svahů  1 ; 1,5 a ší řce ve dně  1,0 m 

ve řejné kanalizace debvé dle popisu a projektu 

- Č DZ 1 a ČDZ 2 / č istíci . deštové zdrže/před vyústěním dešťových 
kanalizaci do Mratinského potoka 

- lapa če splavenin na konci §tolované stoky "5" 

- čerpací stanice dešťových vod u podchodu přeložky silnice 1/9 

propustu pod Proseckou radiálou na Hratinském potoce 

- ve řejných vodovodů  a jejich přeložek dle projektu 

- podchodů  pro vodovody, obj. 3002 a obj. 3001 

77 70 %Ať} II/ 
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B/ podte 5 8, odst. 1 písm. cizák. č. 138/73 Sb. k vypouštění 
před čištěných deštových vod z Č D -L a podzemních vod s drenáži 
tělesa komunikace. PR v množství 4 = 5 929 I za sek. 
a stanovil k tornu tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena • odborně,podle povolených plánů, 
ke zm ě nám je t řeba povoleni vodohospodá řského orgánu. 

2. Povolení ke stavbě  zanikne, nep řikroč í-li investor k jejímu 
provádění do 2 let od vydáni povolení. 

3. Investor je povinen oznámit vodohospodá ř skému orgánu písemně  
15 dni před zahájením stavby zodpov ědného stavbyvedoucího 
s udáním adresy jeho stanovišt ě  a číslem telefonu. 

4. Stavba nesmí být zahájena d říve, dokud investor neuzav ře 
hospodá řskou smlouvu se správcem komunikace o zvláštním užívání 
komunikaci a neopat ří si dopravn ě  inženýrské rozhodnuti` orgánů  
státní správy pozemních komunikaci. 

S. Zahájeni stavby musí být ohlášeno telefonicky všem správců m 
poduli č nich inženýrských síti. 

6. Stavba musí být prováděna podle pražských zvyklosti a normálii 
PV a PKVT a podle pocUminek Povodí Labe, Hradec Králové. 

7. Investor je povinen nejpozdě ji m ěsíc p řed zahájením stavby 
předložit 1 soupravu prováděcího - jednostupňového projektu 
PV a PKVT a Povodí Labe, Hradec Králové se žádosti o provádění 
ob časného technického dozoru př i stavbě. 
Podchyceni stávajících melioraci pozemků  bude předloženo v proj. 
OSMS Praha. 

8. Při stavbách nebo rekonstrukcIeh provád čných v chodníku, 
komunikacích nebo na veřejném prostranství důsledně  provádět 
hutnění záhozu a provádě t neprodlené definitivní úpravy jejich 
povrchu tam, kde jsou pro to dány p ředpoklady v souladu s požada 
uvedenými v hospodá řských smlouvách s příslušnými správci. 

9. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k pouli čním stánkům, 
prodejnám, domovním vstupům, veřejným telefonním stanicím, 
ve řejnému osv ě tleni, požárním hlasi čúm, k hydrantům a uzávěrům 
vodovodní sít ě, vstupům do ve řejné kanalizace. 

10. Výkopy musí být ohraženy a v době  no ční osv ětleny výstražnýmí 
sv ě tly. Pro chodce musi být provedeny řádně  ozna čené p řechody, 
p řípadně  lávky, a to v takovém poč tu, který by odpovídal pěší 
frekvenci. V době  no č ní musí být lávky rovněž osv ětleny výstraž-
nými sv ětly. 

11. Musí být technicky pině  zabezpe čena stabilita sousedních objektů  
a jejich ochrana před otřesy, hlu čností a prašností. 

12. V prů běhu stavby musí investor označit stavbu tabuli s těmito 
údaji: 

název stavby 
- investor, projektant, dodavatel 
- zahájeni a ukon čeni stavby 

jméno zodpov ědného stavbyvedoucího s udáním adresy jeho stanoviš- 
tě  a číslem telefonu 
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13. Stavební mechanizmy nesmí být používány, kde to některý ze 
správců  poduli čniho za řízení výslovně  zakázal. 

14. Př i rušení vodovodních řadů,nebo kanalizačních stok je nutné: 
aby byly uvedeny do neškodného stavu, tj. vykopány, nebo 
zaslepeny a kanalizace navíc vypiněna hygienicky nezávadný 
materiálem, aby nemohlo dojit ke zneč ištěni terénu. 

15. Po dokončeni stavby požádá investor o kolaudaci podle § 79 zák. 
č. 50/76 Sb., k žádosti připojí zápis o předáni a převzetí 
stavby mezi investorem a dodavatelem a doklady dle § 40 vyhl. 
FMTIR č. 85/1976 Sb. a dvojmo manipulační řád čisticích dešťo-
vých zdrži a čerpací stanice dešových vod. 

16. Při kolauda čním řízeni předloží investor'souborné zpracováni 
geodetických praci, potvrzené odpov ědným geodetem investora 
o potvrzeni, že byla spiněna ohlašovací 'povinnóst Ateliéru 
geodézie ŮHA. 

17. Prohloubeni koryta Ďáblického potoka od tě lesa dálnice možno 
zahájit až po sklizni 19a7. Práce budou provedeny v období 
vegeta čniho klidu, tj. (13/C,8. Při prohloubení propustu pod 
cestou kolem zahrádek zachovat přijezd na pozemky a definitivně  
upravit na ší ři 6 m. 

18. Napojeni kanalizačnich vstupů  PR bude možné až po provedeni 
úpravy Mratinského potoka. 

19. V trase radiály od Ďáblic na Zdiby jsou meliorace, nutno provést 
jejich podchycení a. odvodnění. 

Pro vody předávané výhledov ě  do kanaliza čního systému dálnice 
požadu)e RD Praha p ředání údajů  o množství a mí ře znečištění 
vod VPIL Praha, ateliér 2 - Ing. Přikryl. 

21. Rozdíl časový v termi u dokonč ení stavby Prosecké radiály a 
dálnice D 8 je nutno projednat s projektantem dálnice D 8 - 
POV /VPó - ateliér 7 - Ing. Nýdrle/, 

22. Korkretni návrh dopravního opat řeni, v č etně  dopravního zna čení, 
je nutno projednat OD NVP za účasti DI. MS V8 Praha, minimáln ě  
6 týdnů  před zahájením akce. 

23. PKVT nebude přebírat do správy p ř e čerpací stanici deštových vod 
a příkopy. 

24. Kolaudace kanalizace a LIZ může být až po kolaudaci provozního 
objktu. 

25. V rámci této stavby musi být provedeno p řipojeni obj. "P" do 
stoky 1. 

26. Je t řeba provést koordinaci s projektem odvodněni Ďáblic - 
P6 VHMP, aby bylo možno svést deštové vody z Ďáblic do Č DZ 
Prosecké radiáty s tím, že zdrže budou dimenzovány podle nových 

pokynů. 
27. šachtu 349 /"3"/ situovat do vozovky. 

28. Na stoce le snížit sklon na možné maximum a rovněž tak na stokách 
1g, 3c, 3d, 3e a 4. 



29. Na stoce "1" vylouč it spadiště" a provést zděnou stoku ve vě tším 
sklonu. 

30. V šachtě  374 /stoka "3"/ je skok na dně  - nutno opravit. 

31. Meziskládka vytěženého sedimentu z ČDZ, tech. řešeni a velikost 
bude v PP do řešena dle dispozic PKVT. 

32. Zrušit kalový prostoru nátoku do ČDZ. 
33. Zrušit náběhy na bočni stěny ČDZ. - 

34. Opravit odvodňovací žlábky a zajistit v PP možnost částečného 
odvodněni sedimentu dle dispozic PKVT. 

35. Oploceni ČDZ provést pletivem v rámech-pódezdívkou. 

36. Sadovou úpravu ČDZ provést pouze jehli čnany. 

37, PP.p řeložky vodovodu ON 800 bude kontultován s PV 	útvarem 
cizích investic. 

38. Dv ě  paré PP vodovodu p ředá investor PV pro účely občasného 
technického dozoru během stavby. 

39. Zahájení prací na vodovodu oznámí investor PV písemně  př ed 
započetím stavby. 

40. ČDZ 1 nutno př iblížit ke komunikaci Kostelecké při využití stáva-
jícího terénu a porostu. Ponecháni části pozemku mezi ČDZ a 
komunikaci oddě leně  od zemědě lSky užívaných ploch je nežádoucí. 

41. Projednat současný stav a následné napojeni meliora ční sítě  na 
dot čených pozemcích s Oblastní meliora čni správou. Stavba 
nov ě  budovaných melioraci bude jednat s investorem "Prosecké 
radiály", je proto nutno využít na projednání širšího území. 

42. Při zaůstění a vyústění Nratinského potoka pod "radiálu" 
umožnit přejezdy zemědě lské techniky v ší ř i 6 m od paty radiály  
na obě  strany. 

43. P ř ipomíná se nutnost projednání a koordinace plánovaného 
vodovodního přivaděče Čakovice 	E3 řezin ěves dle rozhodnutí 
o umístění stavby, bod . 15. 

44. V souvislosti s p ř ipravovanou výstavbou sídliště  5áblice 
/cca 1000 bytů  - výhledov ě  2000 bytů / dojde ke kiženi horko-
vodního p ř ivaděče ve stani čení komunikace cca km 1,7 s Prosec-
kou radiálou. Z p ředloženého 6P vyplývá, že dojde ke kolizi 
uvedeného horkovodu s kanaliza ční stokou "1" ve staničení cca 
0,6 km od ČDZ 1. Doporučuje se koordinace s GP sídliště  
ďáblice 	pú VHMP ing. Hartmann - tel. 2270 Ni. 

45. Zaúst ěni sbě račů  dešIových vod do Hratínského potoka může být 
provedeno až po proč ištění potoka, aby byl umožněn odtok vody 
př irozeným spádem a nedošlo k zaplaveni př ilehlých pozemků. 

46. V p řípadě, že budou výstavbou dotčena vodohospodá řská dila na 
okrese Praha - výchpd I  zajistí, investor jejich zprovoznění 	v 
piném rozsahu. 



47. Během výstavby budou investorem pině  respektována stanoviska 
a vyjádřeni dot čených organizaci a dotčených orgánů  státní 
správy. 

48. Rozhodnu 1 OVLHEZ NVP bude dáno na. vědomí QVLHZ ONV Praha -
- východ kompletní dokumentací vodohospodá řských děl. 

49. investor zajisti, že do dešťové kanalizace budou svedeny pouze 
vody dešťové. 

50. Před zahájením prací bude investorem předložen podniku Povodí 
Labe, Hradec Králové technický návrh "proč ištění" Mratinského 
potoka pod k ř ížením s Proseckou radiálou. Na základě  tohoto 
dokumentu budou pině  respektovány př ipomínky Povodí Labe 
z hlediska správy toků. . 

51. Návrh propustku Prosecké radiály bude vycházet z technických 
podmínek projektového úkolu úpravy Nratinského potoka. 

52. Konkrétní návrh propustku bude v PP respektovat př ipomínky, 
tj., že budou dvě  navrhovaná potrubí DN 1600 mm nahraženy 
jedním profilem, vycházejícím z hydrotechnických výpočtů, 
případně  mostním objektem. 

53. Nepovoluje se navržená stoka č. 4. 

54. Investor je povinen koordinovat technicky i časově  realizaci 
stoky Č . 4 s projektem odvodnění dálnice D a a požádat samostat-
ně  ONV Praha - východ OVLHZ o její povoleni. 

55. Doporučuje se v rámci PP zvážit možnost provést drenážní hlavník 
podél tě lesa Prosecké radiály a do ně j napojit přerušené drenáže. 

56. Investor je povinen respektovat podmínky dotčených majitelů  
pozemků  V zahrádká řské kolonii navrženým 	pročiět ěníma prohlou- 
bením5áblického potoka. 

Od ů vodn ě ní 

Investor požádal dne 1'9.12. 1986 o pokračováni ve vodoprávním 
projednáni výše uvedeného (JP, které bylo přerušeno rozhodnutím 
OVLHEZ NVP ze dne 28.10. 1986, či. OVLUEZ 5170/86/N, a o vydání 
povoleni k výše uvedeným stavbám vodohospodá řských dě l stavby č. 
537 "Prosecká radiála v úseku Letňany 	Zdiby". 

Odbor VLNEZ NVP zahájil o této žádosti vodoprávni řízeni 
podle § 14 zák.č. 130/74 st). a podle zákona č. 50/76 Sb. a stanovil 
ústní jednáni na 19. Ledna 1987. 

Při tomto jednáni a z přiložených dokladů  OVLHEZ NVP zjistil : 
Investor akce: Výstavba hl.m.Prahy - Výstavba inženýrských staveb, 

Bezová ul. Praha 4 - Braník 
Nadř ízený orgán: Výstavba hl.m.Prahy - Generální ředitelství 

Vyšehradská 51, Praha 2 
Generální projektant: Projektový ústav dopravních a inženýrských 

staveb Praha, Lidových milici 69, Praha 1 
Dodavatel: DOPRASTAV , n.p. Bratislava, Drieřlova 27, Bratislava 
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Provozovatel /správce/: Mratinský potok - Povodí Labe, Hradec 
Králové 
vodovody 	PV 4  Národní 13, Praha 1 
kanalizace 4. CDZ, PKVT, Cihelná 4, Praha 1 

Místo stavby: ůzemi ONV Praha 8 a ONV Praha - východ 
Započetl stavby: duben 1987 
Dokon čeni stavby: kvě ten 1991 
Zodpovědným geodetem investora byl jmenován Ing. Štefka - PĎDIS, 

Vyjád ření podle zák. č . 110/64 Sb., o telekomunikaCich a dalších 
správců  podzemních inženýrských síti: 
RTP 	ZTS ze dne 9.10.1986 čj. 3975/86 potvrzeno na situaci - 
bez námitek. 
ATP-TPó ze dne 7.11.1936 č j. TPO/Vit/C.4.1/31-39,41-46/86, 
KVUSS Praha ze dne 14.10.1986 potvrzeno na situaci, bez námitek, 
f>i< - ODK ze dne 3.2.1987 - bez námitek /viz doklad', 
PRE ze dne 7.10.1986 - bez námitek, potvrzeno na situaci,' 
STP ze dne 3.11.1986 - potvrzena na situaci, bez námitek, 
Správa ve ř. osvětlení ze dne 15.10.1986, potvrzeno na situaci, 

bez námitek, 
Ft•1V ČSSR ze dne 8.10.1936 	potvrzeno na situaci 	bez námitek. 
PV ze' dne 15.10.1986 - potvrzeno na situaci, bez námitek. 

Souhlas OHA hl.m.Prahy z hlediska zajištěni soutadu s územními 
plány d územními rozhodnutími dle 5 120, odst. 2 a 5 142, zák. č. 
50/76 Sb. byl vydán dne 16.1. 1987 pod č j. OHA NVP 291/87-Abi1, 

Projektový úkol schválen dne 17.10.1986 protokolem č. 3 / 3/81, 
1. změna /gen. ředitelem VHMP s«ing. Janem Janákem/. 
hodni projekt schválen dne 19.10. 1986 protokolem č . 01/35/86, 
/ ř editelem VHNP 	VIS vz. Ing. Hájkem/. 
Vyjád ř eni OVLHEZ k PO dle 5 14 zák. č . 138/73 3b. o vodách bylo 
dáno dne 3.1.1986 pod č j. OVLHEZ 3735/85/N. 
Územní rozhodnutí vydal OHA dne 28.8. 1986 pod č j. 7372/86-ADI 
/nabylo právní moci dnem 16.10.1986/. 
Souhlasný závazný posudek hygienika hi.m.Prahy byl vydán dne 
27.8.1966 pod č j. HK/239 / 4 2/76 / 217.1 / 86 a souhlasný závazný 
posudek okresního hygienika ONV Praha - východ ze dňe 11;8.1986 

3026-21/86/Dr.Je. 
Stavba se dotýká ve řejné komunikace a OD ji zahrnul do evidence 
svým. sd ě lenim ze dne 6.8. 1986 čj. DOP/II-7377/9-337/86-No 
pod reg. Č. JES 23097, 
s termínem realizace stavby 12/86- 02/91. 
č íslo VK 816/8-86 ze dne 5.11.19j6. 
K výkonu oprávn ě ni a vybudování nebo provozu vodohospodá řských dě l 

je pot řebí následujících pozemků  



pozemek 
č.parc. 

537/1 

535/1  

536/1  

534/1 

k•ú. 

Střížkov 

Střížkov 

Střížkov 

Střížkov 

vlastník 

Ing. Jan Porges 1/4,PHMr.Gertruda Porgesová 1/2 
(adresy neznámé, vyvlastněno pro VIIMP - VIS) 
Jan Klusák 1/4, 	 „ Praha 2 

Anna Petrovská 1/2, 	 Praha 4 
Marie Karnetová 1/2, 	 Praha 8 

Václav Moravec, . 	 , Praha 4 - 

Miroslav šercl, 	 , Praha 8 

1-1( 

(Vyvlastněno pro VHMP- VIS) 

1729/1 Ďáblice St 
Hť  

291 Ďáblice St. statek hl.m.Prahy, Praha 51Holečkova 8 

267/1 Ďáblice 

285 Ďáblice 

289 Ďáblice 

290 Ďáblice 

288 Ďáblice Antonie Procházková 1/2 (vyvl. pro VEMP-VIS) 
St. statek hl.m.Prahy 1/2 

266 Ďáblice Ing. Čestmír Hamrel 1/2, 	 ‚Praha S 
Jiřina Ohvo3ková 1/2, 	 ‚Praha 8 

287 Ďáblice Marie Čermáková 1/4, Rostou; 
Ing. Josef Čermák 1/6, 	 Rumburg 
Ivan Čermák 1/8, Hostou4.É 
Josef Čemus 1/2, 	 • Praha 8 



pozemek 
G. pere: 

238 

239/3 

k•ti• 

Ďáblice 

Ďáblice 

v lastná k 

Miroslav Kroulák, Sadská 

Marie Holcová, 	 , Praha 8 

St. 
Prah 

1712 460/2 Ďáblice MNV Ďáblice, Osinalic:ká 509/17,Praha 8 MNV 

1732 Ďáblice MNV Ďáblice 	-"- St. 	, 

1710 Ďáblice St. 	statek h1,132..Ilzahzt 

1736 Ďáblice Anastázie Dohnalová 1/2, 
Praha. 7 

spol,  

Vladimír Uchnal, 	 Praha 10(1/2) 

1708 489/1 Ďáblice St. statek hl.m.Yrahy St. 

1622 Ďáblice 

233/1 Ďáblice St. statek hl.m.Prahy 

235/1 Ďáblice 

1612 Ďáblice St. statek hl.m.Praby 

253 460/1 Ďáblice MNV Ďáblice 

1604 Ďáblice „„,11.. 

1615/1 Ďáblice 

16 08 Ďáblice St. 	i 

105 Ďáblice St.statek la.m.Prahy 

106 Ďáblice 



pozemek 
Č. paro. 

107 

108 

111 

Ďáblice 

Ďáblice 

Ďáblice 

vlastník 

St. statek hl.m.Prahy 

Antonie Procházková 1/2 (vyvl. pro VHMP-VIS) 

St. 

St. statek h1.m.Pra4y 

112 Ďáblice 

113 Ďáblice St. statek hl.m.Prehy 

116 Ďáblice 

1580/1 	78 Ďáblice St. statek hl.m.Prahy 

1735/2 Ďáblice Marie Kremperová, 	 Praha 8 vlas 

194 	468/1Ďáblice MNV Ďáblice MNV 

1729/1 296 Ďáblice Antonie Procházková 1/2 (vyvl. pro VBMP-VIS) St. 
St. statek h1.m.Prah3/ 1/2 

1696/2 Ďáblice NVP NVP 

1698/1 Ďáblice Heisslerr Rudolf a Alena 	 ‚Praha 5 vlas 

1703 Ďáblice St. statek hl.m.Prahy St. 

1704/1 Ďáblice 

1672 Ďáblice Povodí Labe, 	 Hradec Králově  Povc 

1701 Ďáblice 

1699/2 Ďáblice 

1699/1 Ďáblice 



pozemek 	 v lastní k 
C. perel* 

626/1 	Letňany 	St. statek hl.m. Prahy 

427 	86 Březiněves St. statek Klíčany,n.p. 

428 	 Březiněves MNV Březiněves 

429 	 Březiněves 

87/1 Březiněves MNV Březiněves 

100 	Březiněves St. statek Klíčany, n.p. 

130/1 	Zdiby 

186/5 Zdiby 	Marie Jandovská, Kleoany 

183/2 Zdiby 

200/4 Zdiby 	Marie Šalanská, Kleoany 

133 	Zdiby 
	Miroslav Míšek, Veltěž 	okr.Praha-východ 

198 Zdiby 

186/6 Zdiby 	Milena Pleskotová, 	 , Praha 8 

185 Zdiby 

184 Zdiby 

199 Zdiby 	 _"- 

134 	Zdiby 	JZD "3. pětiletky" Klecany 1/2' 
J3ř  .na .Šolínová 1/2, Mratín 	okr, Praha - východ 

St, 

JZI 
PrE 

Vlt 

St. 

St, 

St, 

J72 



pozemek 
č. ?are. 

130/1 

130 

137/1 

160 

200/5 

k.úe 

Zdiby 

Zdiby 

Zdiby 

Zdiby 

Zdiby 

'vlastník 

St. statek Klí6any, n.p. 

-u- 

JZD 

500 Zdiby ONV Praha - východ , Nám.Republiky 3,Praha 1 

vlas' 
501/1  Zdiby MINN  Zdiby 

510 Zdiby St. statek 	n.p. JZD 

100/1 Zdiby 

91 Zdiby Jaroslav Pražák 1/2, Zdeňka Pražáková 1/2 
pobyt neznám/ (vyvl. žizení) 

89 Zdiby 

90 Zdiby Libuje Zolmannová, Praha 9, 
Marie Navarové, Praha 4 - 

. 	(1!; 
(1/2) 

86/1 Zdiby Anna Bulvasová, Sedlec 	okr.Praha - východ 

88/3 Zdiby Jaroslava Mlíková, Praha 4, 

66 Zdiby Milena Pleskotová, Praha 8, 

84 zdiby Josef Husák 1/2 a Božena Husáková 1/2, Zdiby okr. Pr 



pozemek 
	

k.ú. 	 v 1astní_ k 
č.parc. 

100/1 	Zdiby 
	

JZD 

88/2 	Zdiby 	.Anna Tomcová 1/2, 	 Praha 6 
Vkalava Kubištová 1/2, 	 9 Praha 10 

	

83/1 Zdiby 	St. statek Klfdany. nrp. 



- 

Rozhodnuti o vynětí ze zemědě lského půdního fondu vydal OEUZ ONV 
v Praze 9 dne 1. 12.1986 pod č j. kom. 2086/86/Vě. 
Vlastnici - správci - uživatelé pozemků  vyslovili souhlas. 
Oprávněné požadavky účastník ů  ř ízení sjou obsaženy v podmínkách 
rozhodnuti. 

Po stránce technické 

Pročištění Mratinského potoka a jeho prohloubení cca o 1 metr 
v celkové délce 450 m od místa k ř ížení s Proseckou radiálou až ke 
stavajicímu stupni ve dně. Navržené pročištěni je předpokládáno 
lichoběžníkovým korytem při ší řce ve dně  1 m, sklony svahů  1 : 1,5. 
Dno pročištěného bude provizorn ě  zpevněno betonovými deskami a 
boky rovněž. Tato provizorní úprava umožni gravitační odtok 
deštových i podzemních vodz t ě lesa komunikace. Proč ištěni pótoka 
je navrženo projektantem na ' 5 leté a sklon proč ištěného dna č iní 
0,3 %. V místě  k ř ížení stávající polní cestyspotokem bude stávající 
propustek navržen provizorním mastem, aby byl zajištěn příjezd 
do poli a přilehlých objektů. Proč ištění potoka bude provedeno 
od srpna 1987 do března 1988. V podrobnostech se odkazuje na projekt. 

Kanalizace - navržený systém odvodněni je rozdě len na objekty 
z hlediska možnosti samostatného uvedeni do provozu. Dešíové vody 
z komunikaci s obrubníky budou zachyceny soustavou uličních 
vpustí. Z komunikaci bez obrubnik ů  budou deštové vody svedeny 
záchytnými př íkopy podél komunika čního tě lesa do horských vpusti v  

Navržené dešťové stoky budou p řes čisticí dešiové zdrže č. 1 a 2 
zaůstěny do Mratinského potoka - stoka 1, 3 a.5. Stoka 4 bude 
zaústěna do st ředové kanalizace dálnice O 6. Stoka "Pb" a 2 budou 
zaůstěny do sběra če "F", realizovaného v rámci 1. stavby Prosecké 
radiály v úseku Prosek - Letňany. sbě rač  "P", který odvodňuje 
1. stavbu Prosecké radiáLy je dočasně  napojen do stávajícího 
dešového sběra če "D" a po realizaci stoky 1 druhé stavby bude 
do stoky 1 přepojen. Navržená dečtové sběrače /vyjma stoky 4/ 
jsou dimenzovány na odvedeni nejen deštových vod z komunikace, 
ale i přilehlého povodí. 
Objekt č. 1701 - stoka 1, IA, IC, ra 
Stoka 1 - odvodňuje Proseckou radiálu v jejim km 1,6 - 2,3 a je 
zaústěna do ČDZ - I, ON 1000 - délka 177,4 m, materiál betonově  
trouby TBH 10 t ř. A. 
ON 1200 - délka 86 m 	TBH 10 tř. A. 
ON 1400 - délka 1071,75 m - bet. trouby s patkou TBR 32. 
Stoka 1A , 1C odvodnujici Proseckou radiálu jsou napojeny do stoky 
1A ON 300 délka 384,4 m 	kamenina 
IC ON 300 délka 208,99 m - kamenina. 
Stoka lu odvodňuje rampu PPO - Pit a je napojena do stoky 1A 
ON 300 délka 174,4 m 	kamenina. 
Objekt č . 1702 - stoka ID, 1E , 1F, 1G, 
Stoky '1 D a 1E odvoduji Proseckou radiálu a jsoU zaůstěny do odpadu 

Č DZ 1. 
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ID 	ON 300 délka 100 m 	kamenina 
1 E 	ON 300 délka 100 m 	kamenina 

ON 400 délka 225 m 	kamenina 

Stoky IF a 10 odvodňuji přeložku silnice Kostelecké 
1F - ON 300 délka 190 m 	kamenina 
10 - ON 300 - délka 124 m 	kamenina 

Objekt C. 1703 - stoka 2 a ZA /Pb/ 
Stoka 2 odvodňuje rampu Letřlanská II a PR 

kamenina 
kamenina 

- bet. trouby TBH 10 tř. A 
Stoka ZA /Pb/ odvodu je Proseckou radiálu a.je zaústěna do 
sběra če "P", realizovaného při stavbě  Prosecké radiály - I. stavba 
DM 300 - délka 100 	kamenina 

Objekt 1704 - stoka 3, SA, 38 
Stoka 3 - odvodňuje Proseckou radiálu od km 3,55 do km 6,505 a 
rampy a je zaůsténa do ZDZ 2 

délka 432,28 m 	TBH 10 tř. A 
délka 	2295,46 m 	TBH 10 
délka 350 m 	kamenina 
délka 350 m 	kamenina 
délka 75 m.- kamenina 

Stoka 3 A - odvodnuje Proseckou radiálu a je zaústěna do stoky 3 
ON 300 délka 195 m 	kamenina 
ON 400 délka 102cá m 	kamenina 
Stoka 30 - odvodnuje komunikaci 5áblickou a je zaústěna do stoky 3 
ON 300 délka 57,45 m 	kamenina 

Objekt 1705 - stoky 3C, 30, SE - odvodňuje Proseckou 
jsou zaústěny do odpadu čD2 2 
Stoka 3C - ON 300 délka 72,63 m 	kamenina 
Stoka SD - ON 300 délka 180 m 	kamenina 
Stoka 3E - ON 300 délka 135,E m 	kamenina 

Objekt 1706 - stoky 5, 5A, SB 

ON 300 délka 18u m 
ON 600 délka 170 m 
ON 800 délka 179,11 

DN 1000 
DM 800 
ON 600 
ON 500 
ON 400 

radiálu a 

Stoka 5 je zaůsténa do !OZ 2 a odvocgluje rampu a podjezd Sáblicke 
komunikace 
ON 300 délka 230 m 	kaMenina 
ON 400 délka 79,16m - kamenina 
ON 600 délka 31959 m 	kamenina 
Stoka 5A - odvodnuje rampu z Prosecké radiály a je napojena do 
stoky 5 
ON 300 délka 130 m 	kamenina 
ON 400 délka 66 43 m 	kamenina 
Sto ka SB odvodnuje 5áblickou komunikaci a je napojena do stoky S 
ON 300 - délka 52,73.m - kamenina 

Objekt 1707 	stoka G, GA - odvodňuje podjezd přeložené silnice 
1/9 Praha - Nélnik pod Proseckou radiálu přes čerpací stanici do 
koncové šachty stoky 3. 
Stoka G - ON 300 délka 65 m 	kamenina 
Stoka GA 	ON 300 délka 40 m 	kamenina 
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Objekt 1706 	stoka 4 odvodňuje Proseckou radiálu mezi km 6,0 	7,4 
a ústi do koncové šachty st ředové kanalizace dálnice D a, 
ON 400 délka 350 m - kamenina 
ON óCiú délka 205 m 	kamenina 

Objekt 1709-stoka 5 ve štolc 	odvodř-iuje podjezd přeložky silnice 
5áblické. 
ON 600 délka 300 m 	kamenina 
Stoh bude prováděna z těžnich šachet 6 x 4,2 m. 

-tot.a bude dočasně  vystrojena rámy z poddajné dů lní výztuže 
korýtkového profilu K 21 typ 00-0b, plocha výrubu 3,22 m2. 
Po položeni potrubí ve štoLe musí být vyrubaný prostor zapiněn 
pneumaticky betonem. Paženi štoly i šachet se uvažuje jako 
ztracené. 

Objekty na sbě r-o č ích. 
Všechny navržené stoky budou opat řeny vstupními revizními šachtami 
po cca 50 metrech. šachty budou ve všech lomových bodech stok. 
Z profilů  nad ON ó09 mm jsou v Lomových bodech vloženy oblouky 
a šachty jsou navrženy na za čátku nebo na konci oblouku. 
Na všech ;takých ).# přímé trase a v lomech z úhlem 45 v  se navrhuji 
šachty ze železobetonových prefabrikátů  
V ostatních lomových bodech. a u stok ON 1600 se navrhuji šachty 
dle normál -jí PKVT se spodkem zděným z kyselinovzdorných cihel 
a se vstupním komínem ze žel.bet. skruži. Př i napojení stok nad 
ON 500 na stoky nad ON 500 budou z ř izeny spujné koMory zděné 
s přelivnou hranou z keramicky opracovaných kamenů. spojné komory 
se navrhují na stokách 1, 3t oa odpadnim Li obtokovém potrubí u Č.OZ 
1, 2 v šachtách 101 a 301. 
Pro před č ištěni deš6vých vod ze štolované stoky 5 slouží lapa č  
splavenin. 

istici dešťové zdrže. 
před vypoušt ěním dešEových vod do Hratínskěho potoka je t ř eba 
zajistit jejich předč ištěni. Jsou navrženy 2 ČDZ, 	dimenzované 
na lOtí minutové zdržení. 
GOZ 1 je situována jižně  od iliratinského potoka asi v km 2,3 M. 
Je navržena jako dvojice. Př ítok do nádrže je z rozvodného žlabu 
oti vtokovými otvory opat řenými deskovými hradítky o ší ř ce 0,6 m. 
Př i menších prů tocich je možno provozovat jen jednu nádrž a to tak, 
že budou uzav ř on dpr;knvá hroditka. 

Před odtokem z nádrže je navržena nornU st ěna jejíž spodní okraj 
zasahuje minimálně  10 cm pod st.Slou hladinu vody. Po napinéni nádrže 
budou vody p řepadat přes přeliv do odpadového žlabu. Do žlabu bude 
vypoušt ěne odsazena voda po odstronni zachycených ropných produktů  
otvory uzav řenými kanálovými šoupaty Di4  400 mm. Nádrž je možno 
vypouštét do odpadu 4amospadem. Nádrž je navržena jako žel.bet. 
monolitický objekt. šikmě  plochy dua nádrže jsou z vyrovnávacího 
betonu. Vnit řek bude opat řen dvoustožkými epoxydovým nát ě rem. 
Po obvodu nádrže je Zábradlí. Odpad z nádrže je z trub TOR - 32. 
:;oučástí nádrže ja jímka na ropné produkty a jimka na odvodnění 

vyt ěžených sedimentů . Vně  bude nádrž opat řena izolací 2x sklobit 
4- 3x asfalt. nátér. 
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ČOZ 2 - je situována severně  od mratinského potoka, přibližně  
v km 3,0 PR. Technický popis stejný jako ČOZ 1. 
Součásti areálu ČDZ 2 je jednopatrová provozni budova s garážemi, 
šatnami, sociálním za řízením, skladem a dí tnou, podle požadavku 
PKVT. Měření průtoku na přítoku i no odtoku bude měřeno timnigrafy. 
Lapač  splavenin.  
Je jim ukončena hloubková štolovonw stoka 5. Je to žel.bet. nádrž 
se dnem vyspádovaným tak, aby jej bylo možno vyklízet drapákem. 
Před odtokem je navržena norná stěna no zachyceni ropných produktů. 
Vně  bude lapač  opatřen izolací, uvnitř  dvousložkovým epoxydovým 
nátěrem. 1.1ěření přítoku do Lapače bude limnigrafem. 
Při jezd do sČOZ 1 a 2 je z Prosecké radiály, ší řka vozovky 3,5 m a 
6 m. Areály zdrži budou oploceny. Do obou areálů  je přivedena voda 
a .elektřina. Na přívody vody jsou osazeny 2 hydranty - pro údržbu 
nádrže. U 'ČOZ, 2 je navržena žumpa pro zajištění provozu sociálního 
za řízení. 

erpaci stanice. 
Cerpaci stanice je navržena, protože nelze gravitač ně  odvodnit 
podchod přeložky silnice 1/9. Je umístěno ve svahu vedle mostu 

opěrných zdí. Je to podzemní žel.bet. jimka o rozm ěru 6,0 X 5,0 m. 
ono je,vyspádováno k záni čerpadel. Nad jímkou je zřízen prostor 
pro'oSazení rozvaděče a uloženi příslušenstvi čerpadel. Provoz 
čerpací stanice je pině  .automatický. vně  bude stanice opabřena 
izolaci 2x sklobit 	3x asfalt. nátěr, vnitřek bude opatřen dvoustož- 
kovým epoxydovým nátěrem. 

Propust pod Proseckou radiátou. 
V mistě  k řiženl Prosecká radiály .s  Hrntinským potokem je v km 2,7 
navržen dvojitý trubní propust. Propust je kolmý na Proseckou 
radiálu. Je navržen ze žel. bet. trub 12 x 104/10 světlosti 1650 mm. 
Trouby jsou uloženy na betonový zák led a jsou obetonovány. Podélný 
spád je 0,8 %. Vtok do propustu je rozší řen náběhem. Před otokem 
je navržen kolnik v délce 30 m. St ěny a dno jsou zpevněny dlažbou 
z lomového kamene. Koryto potoka je od propustkového výtoku až po 
výústni potrubí hZ i a 2 zpevněno dlažbou z lomového kamene. 
V provád ěcím projektu bude tento objekt upraven dle požadavků  
podniku Povodi Labe Hradec králové no mostni objekt. 

Vodovod, 
i,rosecka radiála k ř íží v km 1,96 st.:Ivojíci vodovod OH 300 mm. 
Pro definitivní vyk řižení vodovodu s Proseckou radiálou je třeba 
vybudovat podchod. Pro budováni podchodu bude na vodovodu zřízen 
obtok. 
Řad E1 	Obtok - potrubí ocelové izolovaná á ó30 x 14 mm. 
Napojen na stávající potrubí v místech, kde pro tento obtok jsou 
již p řipravena odbočná šoupatke. Ubtok bude veden 15 m od osy 
stávajícího vodovodu DN 600. dude uložen již s ohledem na úpravy 
vzniklé stavbou radliály a zůstane i v definitivním provozu jako 
rezerva při event. pauze hlavniho řadu. K řížení s vozovkami radiáty 
bude provedeno v chráni čkách profil 820 x 14 mm, kde prostor mezi 
potrubím a chráni čkou bude vypin ěn betonem. Chráni čky budou 2, 
každá o déle 24 m. Délka řadu 1ó2m. 
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L2 - je definitivní přeložka řadu On 00U, potrubí ocelové 
Izolované 6 020 x 14 mm, délka 121 m. V nejnižším místě  bude 
vysazena výpust ON 150 mm. V km 0,11J bude vysazena odbočka 
ON 150 mm pro napojení řadu E 3, Od 150 mm. 

E3 	p řípojka pro ČDZ 1 u 2. Na řadu bude v km 0,01 vodo- 
měrn.; šachta 4,J x 2,2.  m. 

Podchody pro vodovod. 
Objekt 30ú2 	ri,:lženi vodovodního potrubí D;1 i;130 s Pič  
v km 1,9j bude vybudován podchod p['o vodovod délky t;0 m zakončený 
pa obou stranách montovanými žel.bet. šachtami. Podchod bude 
čtvercového průřezu 2,4 x 2,4 m v jednotoém spádu 3 %, tl. stěny 
20 cm. Dno bude provedeno 30 sklonem při čným do podélné osy rámu 
a vytvá ří tak podélné odvodnění st ředem tubusu. Ve Iěháchprefabr. 
jsou zabetohovány kotevní desky pro zachycení podpůrné ocelová 
konstrukce. Na obou koncitth podchodu lvu komory pro montáž potrubí 
event. výměnu. komora je tvořena stěnovými prvky na žel.bet. záklac.ini 
desce. Po uložení potrubi bude domontovn Strop komor, v četně  montáže 
vstupních a ventila čních komínů  a provedeny izola ční práce. 
Podchod bude odvodněn v šacht ě 	1, kde je v podlaze umístěna jimkn 
za zabudovaným uzavíracím ventilem. Lameninovým potrubím ON 20CJ 
bude odvodněni napojeno na deštovou konulizaci ON 1400 v ose 
komunikace. 

objekt 3001 	podchod pro vodovod 2 x Dní 	00. 
V km 2,924 P.;‹ bude k řížit trasu plánovaný vodovod OW 1600. 
Podchod bude veden ve 2 souběžných prefabr. tubusech rozm ěrů  
400 x 290 cm, typ jJ2 	romový podehod 	I. 
4odní základová deska je pro ko:dý tubus budovaná samostatně  - 
monolitick4. Dálku každého tubusu je JI m. V každém tubusu bude 
vedeno jedno potrubí 	láku. Podchod bude z obou stran v čelech 
zazděn z kanaliza čních cihel no tlouŠtku zdiva 37,5 cm. 

V technických podrobnostech se odkazuje no úvodní projekt. 

Posouzení: 

Předložený dopiněný úvodní projekt Prosecké radiály v úseku 
Letňany 	Zdi by na základě  p řipomínek z 1. vodopravni ho jednání 
je vyhovující. 
Navržená proč ištní Lblickeho hiratíoskeho/ potoka umožnuje 
realizaci navržených kanalizací v tě leso Prosecké radiály a součosn 
i neškodné odvedení Podzemních vod ze stávajících drenáži v dot če- 
nem prostoru zem ěd ě lských pozemků. Toto pročištění je nutnou akci, 
která umožni p ředevším neškodné svádění vod po dobu stavby a SOU ČU3—  
ne. umožní bezproblémové provedení následně  p řiprovované stavby 
úpravy l,;rstinského potoka jako celku timže 	investorem a na 

podklad ě  zpracováného GF Hydroprojektem Proha. Tím jsou vytvořeny 
p ředpoklady pro vLostn1 realizáci. stavby všech objektů  vodu-
hospodá řských d ě l, navržených v rámci výstavby "Prosecké radiály 
v úseku 	LeUlany - Zdiby" už po rozvodí iatzvodí Labe. 
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taky 4, která je navržena suirem k projektované dálnici D 3 
nemá pokračováni a nelze ji tudíž povolit k realizaci. 
Tato stoko bude samostatně  vodoprávně  projednána po do řečeni 
hydrotechnických návaznosti stavby odvodnčni dálnice D 3. 
Investor pak paž dá 04V Praha — východ o povolení táto stoky 
samostatně. Propustek pod Pposeckou radiálou bude navržen mostnim 
objektem podle požadavku podniku Povodí Labe liradec Králóvé. 
Do potoka budou vypouštěny pouze deštove u podzemní vody. 

Žadatel spinil podstatné naležitosti vodoprávního a stavúmiho 
Hzen, a proto OVIJW.Z, po slyšeni stavbou .dotčených orgánů  a 
organizací, jeho žádosti vyhověl a rozhodl, jak je ve výroku 
uvedeno. 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou odvolat účastníci Hzení 
do 15 dnů  ode dne doručeni rozhodnutí, podáním učiněným ú OVLWL 
NVP dvojmo k MLVII 

.Pro státně  dů ležité zájuw na předmětně  investici se rozhodnutí 
odním odkladný účinek ve smyslu ustanoveni § 55, odst. 2/ zák.č. 
71/1967 ,;b. o správ;liu řízení. Proti rozhodnutí o vyloučení odklad— 
něho 115inku ze nelze odvolata 

vedou 4: dt)oru 
i„u . V 1,..14J -1141 r 	bera 

'141 

• * 

lx ťlt 
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Rozdělovník 

D 1. PKVT - 2x 
D 2. PV 
D 3. HS NVP 
D 4. OVLHZ ONV Praha - východ, nám.Republiky č. 3, Praha 1/Ing.Vesetý/ 
D 5. DP hl.m.Prahy„ TSK , Zlatnická 3, Praha 1 
D 6. Povodí Labe 500 82 Hradec Králové 3, Víta Nejedlého 951 
D 7, P53 PPOP, Malé nám. 13, Praha 1 

8. OEDZ ONV Praha 8 
D 9. Povodi Labe, ul. teplého 2014, Pardubice 

10. OV ONV 8 
11. OD NVP 
12, MNV v Praze 9 - Letňanech 
13. MNV B řeziněves, PSC 182 OO 
14. MNV Zdiby, PSC 250 66 
15. Státní statek hl.m:.Prahy, Holečkova 8, Praha 5 
16. VHMP „ Generální ředitelství, Vyšehradská 51, Praha 2 
17. opis pro spisy 
18. opis pro evidenci s dokumentaci a zápisem 
19, opis pro evidenci s evidenčními lístky 
20. MNV Čakovice, 166 OO Čakovice 
21. MNV óáblice Praha 8 

D 22. JZD Klecany 250 67 KleCany 
D 23. Oblastní státní meliora ční správa, Praha 3, Koněvova 189 
D 24. St ředisko geodézie pro hl.m.Prahu, Hybernská 10, Praha 1 

D 25. Okresní hygienik ONV Praha - východ, Betlémská 7, Praha 1 
D 26, halitelstvi dálnic, Jihlavska 364, Praha 4 

27. PĎDIS, Lidových milicí 69, Praha i 
28. prastav, n.p. Bratislava, Drieňová 27 

D 29. Silnice KNV Praha, závod 04, Fuč íkova 259, Praha 9 
30. opis pro ref. /Nov./ 

D 31. Jan Klusák, 	 Praha 2 
D 32. Anna Petrovská, 	 • Praha 4 
D 33. Marie Karnetová, 	 Praha 8 
D 34. Václav Moravec, 	 Praha 4 - Kunratice 
D 35. ing. Čestmír Hamrel, 	 Praha 8 
O. 36. Ji řina Chvojková, 	 Praha 8 
D 37. Marie Čermákova, Hostouň  
D 38. Ing. Josef Čermák, . 	 Rumburg 
D 39. Ivan Čermák(  Hostoun 
D 40. Josef Čemus, 	 • Praha 8 
D 41 .Miroslav Kroulík, Sadská 
D 42. Marie Holcová, 	 • Praha 8 
D 43. Anastázie Dohnalová, 	 , Praha 7 
D 44. Vladimír Dohnal, 	 Praha 10 
D 45. Marie Kremperová, 	 Praha 8 
D 46. Heisslerr Rudolf a Alena, 	 Praha 5 
D 47. Marie Jandovská, Klecany 
D 4$. Marie Salanská, Klecany 
D 49. Miroslav Mi šek, 	c v ež 	 okr. Praha - východ 
D 50. Milena Pleskotová, 	 Praha 8 
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D 
D 
D 

D 

51.  
52.  
53.  
54, 

Ji ř ina 	Šolínová, 	Mratin 	, 	Okres 	Praha 	- 	východ 
Libuše 	Zolmannova, 	Praha 	9 	- 	Čakovice, 
Marie Navarová, 	Praha 	4 - Háje, 
Anna Bulvasová, 	Sedlec 	okr. 	Praha 	- 	východ 

D 55.  Jaroslava 	Mliková, 	Praha 	4, 
D 56.  Josef 	a 	Božena 	Husákovi, 	Zdiby 	, 	okr. 	Praha 	- východ 
D 57.  Anna 	Tomcová, 	 , 	Praha 	6 
D 58.  Václava 	Kubištova,. 	 , 	Praha 	10 
D 59.  Státní' 	statek 	Kli čany, 	n.p. 	okr. 	Praha 	- 	východ PSČ  250 66 

60.  St ředočeské 	plynárny, 	U 	plynárny 	500 	, 	Praha 	4 
61.  Elektropodnik 	SIVO 	„ 	Praha 	7, 	Bubenská 	1 
62 Správa dálkových 	kabelů, 	Olšanská 	3, 	Praha 	3 
63. Reditelstvi 	telekomunikaci, 	Olšanská 	3, 	Praha 	3 
64,  PRE, 	Na 	hroudě 	19, 	Praha 	10 
65,  STE, 	Na 	p ř íkopě 	15, 	Praha 	1 	- 	oblast 	jih 	- 	sever s. 	Taxa 


