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Prahy

V rámci řÍzeni o vydánĺzÍněn z2772too,z278'lloo,z27g7loo Územnĺho plánu sĺdelního útvaruhlavního města Prahy, spojeného s veřejnýń projednáńĺń ;e.;icľr nawňü a vyňodnocenĺ vlivů změnna 
-udržltelný 

rozvoj Území, uplatňujemo ńodÉ 5bz oost. 3 łavebního zákđna následující nańitrua připomÍnky:

Námitka proti změn ě Z 2772tO0=

Návrh změny Územnĺho plánu Z 2772too neobsahuje žádný způsob ochrany vodního díla vevlastnictvĺ Dopravnĺho podniku hl. m' Prahy, a.kciové spoběňosti, uŕĺ'váéľrá r eerpaňĺ vody vyuŽitáhépro nouzové zásobování obyvatelstva z vodního zdrojě nacháze.;ĺcírro sé kromě jiného i v pozeńcícľrparc' ě' 664, 668/3 a 669/4 k. ú. Smíchov, obec Praha.'7atěchto |odmínek násá společnost nesouhlasís odstraněním stavebnĺ uávěry v řešené lokalitě. Území äotčené náńĺtrou však nelze omezit
striktně n9 tyto pozemky,..jelikoŽ zvodnatělá vrstva v podlożí jejich hrańicé- neiiopiruje' Toto vodní dílo
: .jím.a9ĺ v$ľ a .gravitaění přivaděč pro technické 

'cerrtruń zTc3 Radlice uýn 'postau"no 
u iamcibudovánÍ ochranného systému metra alakoäo podzemní stavba není evidováno v katastru nemovitostí.

Situace, 
.n_a 

níž je vodní dílo znázorněno v katasirální mapě, je přĺlohou č..ĺ tohoto podání.
Vymezení vodního díla bylo do návĺhu změny rtżeńnĺno pánu oopińéńô üpravou pod čĺslem 5,kdeje stanoveno, Že jsou doplněny i podm.ínky zabeźpeěenÍ jehd oóńrňí ý"'ioejvoonenĺ p uvéáéno,

řę "l" nutné zabezpečit ochranu tohoto vodníh-o 1drojd a budóucí vystávoü ľĺzpuśóuiitár, äoŕńéoäĺo
j_ak k poškozenĺ stavby vodnÍho zdroje, tak zejména Ŕ poškozenĺ nadložnĺho izolátoru a vlastnĺ zvodně.,,Proklamovaného cĺle však nelze dosáhnout, bude-ti ú místě zrušena staveoni uzávéra bez stanovení
konkrétnÍch omezení ve výstavbě.

-Ačkoli bylo řÍzení o stanovení ochranného pásma vodního zdĘe pro jímací objekty gravitaönÍhopřivaděěe pro ZTC3 Radlice 27. 6. 2018 zahájéno, nejsou ochranńá'páśma oopósuá ' stanovenaa i budoucĺ osud tohoto řĺzení je nejistý a neize vyloůěit, že dúsbdťem ińteruénce developerské
společnosti nebude zastaveno. Na tentó.nástroj ochraný vodního zoro:e á u"ľqneno zájmu, rcěúm ienoexistence bezesporu je, proto nelze spoléhat'

o''{*'*B }'llľ.älđoĺó rpolďnort l*t . solotffi lrĄ 217t1?,,Eg a, ftúl, ?
!! :í20 2?ó'9! tĺt .{.tdPPBpp.cl'Üľ/'tE
lG 00g05EEó 0scmE88á ŕlbľonĺdlnćm MSľ Prĺravďdltr B.lbä(as{?hŤ'íłütĺ üc*t rpoľĺtđĺra. ł 3. Prrh'' řítlo úttl l93o'Bl3łťoBoo
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odborné vyjádření znalce k vodnĺmu zdroji a gravitačnĺmu přivaděěi Tc3 Radlice

s připomínkami k projäońau"né změně rizemnĺńó plánu bylo.'zpňcováno. lng. Jakoubkem ze spoleěnosti

vHs pnolEKr' Proí;iJ autor odbomého vvjádľińízor:lr'Łňuje, że s ohledem na sloŽitost problematiky

jä nezoytné daný dokument interpretovat jaŕó 
".lér 

a nevyjĺm-at z něj dí!ý! ěásti, je jeho kompletnĺ zněnÍ

i'rĺoľ,oű ě. 2 tohôto póáánĺ a v téio pooobě musĺ uýt brán á_o úvahy v dalšĺm průběhu pořizovánĺ změny

územnĺho plánu. _ _--A.AA.
V intbncĺch závěrů odborného vyjádřenĺ znalce tze konstatovat, Že návrh změny Z27v2l00ie

vadnýa ié tudíž n"iuŕńe jej zamítnoüí nebo přepracovat s důsledným vypořádánĺm všech otŁek
ochrány vodního zdroie fiímacího územĺ) a vodnĺho díla.

Připomĺnky:

z 277AOA_ navrŽené propojenĺ NádraŽnĺ a Strakonické ulice bude mĺt negativnĺ dopady do provoz_u městské

hromadné oópřavy v NádraŽní ulici. Jeho konkrétní vyuŽitÍ proto bude muset být spojeno

s odpovídajícími piovoznĺrni opatřeními, zamě|enými na jejich redukci. . -- v ráńci naólĺovĺliĺ změny můsí být důsledně ořan oo úvahy majelek.Dopravního podniku h-l: *.
Prahy, akciové společnosti, a to věĺrací šachta mezi stanicemi metra Smĺchovské nádraŽĺ a Radlická

(umĺšicna na cizím pozernĺ,u parc. ě. 669/3 k. ú. Smíchoy), dv! .uflidňujícĺjímky m.etr? (umístěné na

ěirĺ' po."mku parc. ě. 669/4 i<. u. smĺcnov) a-zp-ětná dělĺcĺskřĺň (umĺstěná na budově bez č.p./ ě-e.,

která je součástĺ pozemku parc. č- 66814 k' ú. Smíchov).
_ d; uzämĺ změny lasahuje bchranné pásmo metľa, bude tudíž nutné dodržovat zvláštnĺ podmlnky při

budoucĺ v'ýstavbě.

22797100

budoucĺ výstavbě'

ffiňpľľ',n'ĺ poĺirlĺk hi" ln' Pľalty
tr"-''ĺ'l';.'.'.''',;!oiôćnost (3o

'lgo " 
J' łt rq- łí' ctkuioveĘá 217 t 42

'"sľĺł,iűő;;;;^"vedouci odboru
Strategický a investiění rozvoj

Přĺlohy:
č.1 Siĺuace jírnacĺch vrtů gravitačního přivaděěe (Metroprojekt Praha a.s.)

c. z óouomé vyjádření znälce k vodnímu zdroji a gravitačnímu přivaděěi pro ZTC3 (VHs PROJEKT)

1

B.F.illl.đ}Lu. tnt', akdová spotcčnost .đľ.t sokoloYsrá 21',Iĺ12, 1r0 u PÍaha 1

* +Ą20 2?& 191 ĺ í 1 ĺrrrf, dppĺađPp,Gż ĺĺüĺt'cr
É oooossse oŕ czoooosagĺ t.plr v oR wdeném lrlS v Prgzc v oddĺl. B' v[ožk8 8lĺ7

lryfrgrdłrtelil českó spoŕltetna, a. s. Praha t tĺd! Účtl 193073t349/1l80{l

4\ Doprwnípodnix
-\E hlavnlhoměsoPĺahy
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oDBoRIYÉ \ryJÁDŘENÍ ZNAL€D
Iygílnínu zđľoJĺ a gravitačnÍmu přĺvađüli plo złÍc3'

připomínĘ k nevľžené změně územnĺho plónu cctoměgblrého významu
É. z277u00

ođbomé vyjádřeoí je r1ydáno na základě objeđnávĘ č. 7182oo319l ď poeľarmno
pođníku bl. m. Prahy' as. [l] a požrdavtu zásĘm zadgr'atele Ing. PoEa I(''Bi'ką vđougĺho
ochranné ďužby mctra ze dne 6. 2.2019

1. Stlve|íďrtrv

Stávajícĺ zdÍoj pro zásobovánÍ vođou b zfÍCj má projcĺcbvanm r'ydatnoot 70 l/s po
dobĺu l0 dnü nárazově až l00 ľs, případně trvalo 50 ľs. vodní dĺlo jc vbozr'adném
tcchniceém strlw a je schopĺré tyto paramcĺtľy spolehlivě přhknčovat vođoí zdrcj tvďĺ
sdnżoüt'soustlw pďlívě v1pĺojektovaných o rcalizĺvmýoh vcľđkátdch i hmĺzontĺlĺct
stav*ních objdĺlü' lteľé ďouä prc gĺarlĺtďnĺ jí-ání a akumulaci vody' její dopraw a
zásobování b Trc3 a dále do pražského mcilrą Přivaděě bý qĺlrudován vraa výstavby
tľagy m B meôa jako jeho neďlná sorÜásĺ V současné době, kdy se velmí inte,nzivně hší
ot#z.ta dlouhodobého suba a ĺrábľadníob vodních zeojü' je nezbybé konstatovaÍ, b tsnto
zdĺoj ve v!íüĺ Prazc by byl vpřĺpađě výpodktl stóvajícího vodovodníbo systému schopcn
jako-náĘťnĺ vodní z!ľoj zásobovat při nouzové spoü€bě 10 ľ(os.dcn) a r4ydatnostĺ 70 l/ą ü.
6.048 m'/dcn t€orctĺcky vĺce nsž 600 tíg. obrvatel vodní dÍlo tvoří jfuací otĺekty, štoly A, Ii,
gravítační přivaděě plĺígĺ sdľuženou filnkđ' 1i. umoäIt{o dopranr a zajištl$c zĺsotü vooy
jako borizontáld vodojcm, lÍĘ ná vzdušný oĘiĺ:m cca 9560 m3, ěcřpocí šachta u ZTC3 i
đatší přĺslušrenstvĺ. Polo jako octe.k (ucelený sJ'stém) je ď1o eohopno plĺit woji funt(d
zásobovánĺ vodou ,Dále je třeba znínit' źR uE3 vodního ďla zahrnujíc'ĺ jĺmagÍ vrty jo
umĺstěoo mj. ns pozemcĺch p. ě,. 66914 a 668R, k. rt. Smĺcbov, tÍcrých se týM nav*;nĺzméĺĺw ě,.z27?u00.

? ý* anlášť rpozorňqie, ža musĺ W L0Íľ,o za@ľ,naocbana tohoto vodnĺho zdroje
pno jáo stávajíd i budouoí vodohospodářsľé vyrlžiű. Dopťovoí eođnik hl. m. Pľahy proto
zadalrrypraov&ípodklađů pĺo rozhoduil o stanov€nĺ ocnraĺnýcnpásem voonĺcnzł'ojúoe
$2 vyhlášky 13711999 sb. [8]. Dolcument aniňqie stávrjící platnou stavgbní uzlvěru v místě
jĺnacího objddrr (a jeho okoĘ a ocbľamé pásmo t sfiryně (đále wáděĺro jako 

"9PVZ Isttłně") narđujotaho:
o pnmí obdélnĺk (nĺÍně zkoscný) je qmezen v délce 1ü) m a zabmujc jímací vĺty rvl až

JV7vč. štohtyJv6'
o đnhý obdélník je rł5mezeĺr v déloo 54 m a zahľnuje jímací vrty Jv8 až Jv10,r šĺilra obdélnÍku je v obou přípađech stanovena na 15 m,
r obđélnÍky jsou od scbe ođděleĺry plocbou o šĺřco 12 m.

v oPvz I. gtupně je đle t8] *l* vstrryl a všech ěimos{, ktcré boarosüedně
nesouviscjí 3provozcm jímacĺbo zařízłĺn, a to věctně ?ÄkA^L paľkování vozídcl vprlostoľtl
pósma Pohń nórrđo v colém oPvz I. ďŁzľlĺ tnnalý Ía'mí ń"'"b je dopoĺučłno'ploohu
ĺealizoti'at jako zpeuněnoĘ ryspódovanou od jednotlivýchjfoacích vĺtů a znlaĺ rłtüpĺovést
ve vodotěsném pojízdném plovedení (v přĺpadě umístěnÍ z.hlaví v šachtě ĺ sanostaĺno;.
v oPvzl. ĺtupnl ncnĺnołné navtüovrt r itellzovetzĺrtevbru

o.grurć uyJádłqrl aule kwihthlu zdmji a gravttaäłbna pŕźvadčä pro Z7C3, pripoltthĘ lĺuvržcil aúně
W celołrlěÍgfilplrhrląrué. z2772/M. 
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_ 
vlastnÍk pozenht p. č. 668/3 a 6914, k. ú. Smíc,hov společnost Cwt Smíohov s.r.o.

::Šľ ľľę r1praoo_r'ání podkladü pro ĺozhodnrĺí o sfuol,jĺ ochaurých pá'"'vďnícb
zdÍojü [9J. Tcoto do-lcumcnt uvádĹ že ocbrma pňEdněŕného vodnÍho ;d.í,' jc veřcjným
{.Y. a r'5mozqio 

-oPuz t st'ryŕ spodnínkađĺ oMobĺrými ja&o v lą s ůťž,c oPvz Iq'p'č 
-eusĺ být oploceno a potlud nozno zaŕrarměno. pónńmt r9i Ę^*,'je oe,hrmnépńmo I. strryd bho:r ptmí obdélnĺk jc r'5mrczcn v đđce ó9 m a zabnuje jínacĺ vľty Jvl až ľV6,o dtuhý obdćJnÍk je r'Jnnozoo v dólce E2 m a zabmujejĺ'"oĺ w N? 8ž Jv10,o iýĺ}*aobdélnĺhlje v oboupřĺpodech strnov€üam t j ąl o.bdélníkyjsouod sebe ođdělenyplocbou o šĺlbe ? m.

I&omě oPvz I. sttĘně obo dolrmenty ([E1' tĐ nalńujl sbodně i ogbanné pńĺmo II.s;üłně (oPvz u. stupně) v šiĺokfu rozoabu coiaolĺiiracmo ü.oĺ'

. Pľ úptnost je ncá}'tné rnłós! žc oba subjeĘ (iak Doprs'mí podnik hl. m. Praby, tak
1Ę9* ľozrmlt ĺpolcčnoĺt CWI Smíc.bov 

'.1.ó.) 
poaäy o"'ł''ĺ'to vlast"í návń na vyhlášenĺo!v1-.ry vgdop{pÍ ma..l_ĺq řł jsou vusĺĺcĺ 

'ođofto 
dfl' ýod"p'á*Í ťř.d tlffilpňcÍ''šíl do otmłhl v.ye-ďá{ánĺ oaiĘ vlastnicM vodnĺho đta Tüo ĺn""ĺ řeší přĺI1gz

Ministcrgpa umědětstrd, aby Dopľarmí podník bl. m. Praby podat žalobu k uľč€ní vlastníotrd
vodníbo díla

1.l StívrJĺďrtavÚP

.-Plán vyuäd p'ľŁp] (ĺta1 plmÝ kl. t. 2ol8) včásti z27?2tw - grafická část
odüvođnělrí měny IÍP sÚ H. m. nauy (fu. z) wĺaĺ 

" 'ĺ'tu.h,o vrtü Jvl aŽ Jvó (Ü. pozcoek p,ě.669t4,Łú. Snĺchov) plochu zelď městská a kĺajínná(zI\ĺK)'
o vrtü N7 až,Jvl0 (ti. pozc.mckp.č. 668/3,.kú.Smícbov) aua ěágtí gravĺtačnÍho přivaděčo

(přĺléhąiíoíbo kvÍtün) ptocbu-všoobecně snílĺemu Jrcau. ńň-,.y''äü úłu.ĺ ,J<"(sv-K).

Ż. Nrvżoń aěna tĺp ĺzz1Ťuao

---ákt'áloě pnoblhající |1zĄ o rydá{ cä-pt*t ľy význannýoh změĄ čĺďo měny277aú [2] (đále wáděno jako 
"nńva změny ťrP1, ĺe tga'mj. űrgrÍ"* lĺ"iđ 

'" nałlrffipoeseé vodní dílo. NetzemÍl kdc rc ľ"9ĺ{ ĺnncĺ-vľty JY7, nŕs .rvlo ĺl ''t wglpoěĺaí nlrłů změry (ľ rc změnou fuD}črĺhä ryuäű bmn ne ,,v!eob*iĺ ,.g"nĺ
*Ę:ł nĺľy Ęruäű- í'zGnÍ I (sv-ľ)i ulkollv ń 

"pocnu 
zdclla';:, i.l "xo nĺrłh

9ľu.? L_{rpně. Plocha zpleú mostsiíé a bajinné ĺáhit se reměníiía ńzmucu p.ĺ.
|6913 

ĺ 669l4,kÚ" Snícbov).

2.1 Př|pornínĘ k rrr'ŕoné zněně Úp ĺ z2l72tg0

Dokumcnt návrhu coloněsbky vJaramné_aěny IV t7] rrykazrrje vc vodohospodář*éű{ (pľĺp. vkryitolo poĺouzení vlĺr{ na hl tanastofál"ĺ'.d*t'ŕŁí'" o-ĺ 
"l'toť,'"* 

*iosobou mlmizovmorr vobonr vodohospođir*e sbvby. změns nÉicšÍ ocbĺanu vodníbodľję a podmĺnky vý'ĺtarüy vdosahu voanĺro ďb. U takto mimořáĺtnđro 
'oaonó 

đa s již
rrybudovmým tlcbníđ(rŕ'n zázeĺnÍn a zdrrojm surcvé vody rrysoké r5ldabost1 tĺą.é s€
nacfutd v oblastĺ, kfu docbází knávrbu ccnňcstslĺy význfinni 

^e"y 
r'p' *'ĺ"-]'ao65' tay

sc na cclocütnÍ fuo\mi intonzivně řeší otáz&a nĺtrĺlanňn vodních zdÍojÜ' iď" mt* .hyd,
a ĺnimoř*hě závažný nedostrbk přĺ zpracování něny IJP.
ow:'łrffianÍ zuloe kvúúlu-rĘ! ! gravttúlbłttl přivúčt pro ZIC3, přlpontín6y kłułrženén rźně w elonrtBuabuýztwn č. z znzłoo.-

2
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V textové ěásti odůvodn-ění změny rizemního pláĺru [3] (kap. Popis provedených riprav) je
uvedeĺro v bodě 5-: ,, ... bylo doplněno uynezení stóvajícího iodního dílo , pro'toru řešené
změny _ vodní zdroj 

'a 
gravitační přivaděě pro technicW centrum ZTC3 Radlice pražskcho

metra a podmínlE zabezpeěení jeho ochrany. '' K tomuto vodnímu đítu je đále uvędôno na str,
4i 

'.-...'stanoýení 
podmínek zabezpeěení jeho chrany je spíše technickoa záležitostí, nicméně

vzhledem ktomu, že se jednó o vodní zdroj, Her!,nůže být potencŕáIně uyrlžit pro nouzové
ąźsobovóní obyvatelstva je jeho zanesenĺ a stanoveni podmtnek jeho ochrany jednoznaěně
pozitivním vliven z hledíska ochrarry obwatelstva vpřípađě mimořádých udtźtőstí." 7.nal6p
konstatuje, žr jde.o napľosto vágní a nedostatečné vypořádání exisience vodního zdroje.
V návrhu změny ÚP z hleđiska oóhr"oy vodního zdrojł a vodního đíla pak 

"nytĺ 
skuüeěně

navržená opađcní, např. s vymezením funkčních ploch pro oohranná pásma vođního zdtoje a
vymezeĺrím pođmínek zastavitelnosti rizemí v dosabu vodního díla a jJho ochranĺrých pĺ'"i".

Dle zákona č. L83l2006 Sb., o územnÍm plánovĺ{ní a stavebním řádu (stavební zrí{<on),
mají oĺgány úzeĺrrního plánování kooľdinovat neje,n soulľomé, ale i veřejné zájmy na ľozuoji
území. Zéů<on č,.254l200L Sb., o vodách a o změně někteých zákonl (vođní 

"áli*) 
uvádí v

$30 odst. 1 k ochranným pásmům vodních zdrojri ,,Stanovent ochľaných pouń je vždy
veřejým zĘmem". Ztohots pohleđu je třeba na řešené úze,nrí, jehož součĺĺsĺ ;e vodĺ zdrój
s vysokou vydafuosü, nahlížet. Dle nifuoľu znglce nelze v řešené změně tJP pomtnout
ochľanu vodního zdľoje a ygí|ního dxa, ZTalec doporučuje respektovat nĺvrn oľvz 1a1jako zÁvazĺý podklad pfi vyhotovení aněny Úp ĺ. zllzloo J při stanovení podmínek un'zĺtł
l zeml.

Navržená změna č- 2772na ÚP nereÍlekfuje nálľb ochľrnného písma vodnĺho
zdľoje. Dle obou dokumentů ([8J' [9]) je olvz I. stuprrě navľženo na částech pozemků p.č.
668/3 a 66914, k.ú.Smíchov. Návrh aněny IJP nepočítá s rozšířenĺm plochy zeláně městské a
lffajinné (zMK)' příp. jiným adekvátnftTl využitím uzend do míst, na nichž podklad pľo
ĺozhodnutí o stanoveiť ocbranných pĺásem vodních zdrojů ďe $2 vyhlášky lg?lńgg sb. ii] i
[9J počítá s plochou zeleně. Přítom je nezbytné pro ochľanu takto významného vodníbo 

"o'oj'nawbnout zatravněné p'lo"ly v pásu v1łnezeĺrérr návrhem oPvz I. stupně i na pozemku p.č.
668/3 a přĺfudit jí funkčnĺ využití alespoň zeleň městská a krajinná (zMK) i absolutním
zákazem jakékoliv stavební ěínnosti (oPvZ I. stupně musí být oplóceno).

Pfi ľespelĺĺování navrženého oPvz I.' a tr. sfupně považuji za nezbyaé v ľámci
zpracováľtí ÚP souěasně dodržet i požadavek $23 zákona ě.'274t2ool Sb., o vodovodech a
k"nalizacÍcb pro veřejnou potřebu a o z-ĺněně něktĘch zákonĄ který stanoví ochranné
pĺńsmo vodovođních řadů (štoly A, B, gravitačnĺ pfivađěč). Dle iohoto zákona je u
vodovodních řađů o průměru nad 500 mm oohľanné pásmo 2,5 m (ochľaĺrné pem-o je
v}mezeno vodorovnou v1dáleností od vnějšího líce stěny potľubí na každou stľanu). Pokud je
dno štoly uloženo v hloubce větší než 2,5 mpod upľaveným povrcheĺn, nryšuje sełzdálenost
od vnějšího líce o 1,0 m. V dąném přĺpadě a s ohledem na hloubku ana pómtĺ (gravitačního
přivaděče) pod terénem je ocbľanné pásmo 3,5 m od vnějšího líce. V oP vodovodního řadu
lze pľovádět zemní práce a umísťovat konstrukoe jen s písmným souhlaseĺn vlastníka
vodovodq popř' provozovatele. IJP musí v náwhu zasiavitelných pläch respelłĺovat existenci
takto rozsáhlého díla. Z;nalec nedoporučuje v oP vođního díla (vodovodních řadů)
navľbovat z:ĺstavbu. ocbĺanná pásma jsou gaÍicky znázoměna v nedíIné příloze č. 01.

odborné uyjádření mąlce kyodnímu zfuojÍ a gravitačnímu přivaděěi pľo ZTC3, pŕipomínky knavľžené
změně ÚP celoměstského ýznonu č. z 277i/00.'
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3. 7Ávét

v lGalupccä nad Vltavou dae l8. února 2019

'o"#ĺ ľtr-ffi fuHffi'ä
V}lS PROJEĘ s.r.o.

aončic8 ĺ4tl, 278 01 Kralupy nłd Vĺbvou

uHr='
?roJqÍ

_ Stávajícĺ znhí IJP ani narłžená měĐE ě,. z27?2lw nďeší lnlbec ocüranu a pÍovoz
9xłtují@ vođního díla Pokld má úzomní plán ftšĺt potenciál a vpžĺű ű"..ína několík
ĺťt€Ł lst dopňed'ł něl-b_ľ vc stcjrrém đrrhu i.sĺt ĺpotäoĺát a možnosti vnlłiĺ jĺĺexĺstr1ĺcĺ
ĺnfiasEulnry, v Ůomto prĺi.ac ľniovébo vodního aĺ" (,uay 

'''to- oĘekĺíi 
"oairo zdĺojo agravibčního lĺvaděěo vč.e$ r7tĺudovaného tcctnióľło záasuÍ) p'o a*m'ĺnĺ

ob}łaÍclstva pítnou vodou vsĺpadě-nouzoých siülací. Jí'nání nnové iołv , vodnĺho olabylo za túorto účolenr projektováno, rcďizováno a lzo tak í pĺovozovat výáan vodnĺbo dílaje podĺrobně popsán v kapilole ě. t.

- Přl pHnovlnÍ Ęŕuäű úzcnÍ by nülo být zohlcdněno }romě L r II. ochľrnnéhopĺrmr vođnĺbo zdľojc r oc.bľanného pĺĺmr vodovođuĺcü ř.dů aď gr."'tĺofto
přivađÜÜe &ol A r R) arĽé ocbľrnnó páĺnó mcb1 JcLož ncđÍlnou 

'ooĺiił lípľ.ĺměbévodní dĺlo Nrvľže{ ry"l zfuÜ.vby |e nuho vdorrhu vodního dfl" ;ń"a-(fuoučlt),
přĺp. upľavlt Ntc trkové}o nrrłžcnízirĺnr w I,, zzTrug}neonhria

^^_^Nóvľt TlDy ÚP č. ?7?y povĺžuit vo ĺúrvl }detu vcřeJného prtiedníní 2s.2"2at9 zg-ĺadný e Je nczbybó hđ zrmĺfuout nebo Yráüt k přepľacovĺní c důrlcdnýmrypořĺđĺnĺm všech o'tĺzcĽ' ocbľrny vođnĺho zđroie (iínrcÍho L"đ"Đ r voou&o dfla.

S ohledem na sloätost problematiky jo nczĘltné tcnto dokumcnt intcrpretovď jako celek
a noryjímat z něj dílěĺ čĘ._v příp8dě ncjasuosínebo odlifuých aĺľtĺĺle nĺno-Ĺäłanovłľ
zpracovaúclc. odbonré vyjádřenĺ 

",n!|oo obeahuje 5 sřan tochr a l stranrl fřflob.

* *

,l'
r'otrrríú

;;n*,,,ä;*
aula v obu prteluvffi, łp.: ĺútot@hH aavĘ,
aulą v obotĺ stąvchttctví p. : ĺúlm7.ĺffił*e łwĘ,altłaĺoý Íłúclýt 

" 
aoi, vaaurĄúxu'rrrby, -

aufuüpwt, Iržerý v oboĺz łtbpké tdĺłłdłĺní.

ľŘfionľ
Přĺloha ě. l: Zálacs vodnĺho dĺIa ajcho ochľanných páscm do narržené aěny ÚP ě. z 277aao

odft.*lłlffiad aulce kvoútlml_rlyjj ľ gravttahtmu přivaděěÍ po Zfr,3, přlpotthhy knąvžęlléznhě W celoněstkéłpu,lznąm. ě. z 277ż/w.-
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vodd zeoi Fo Ttc PÍab 5 - Sdcbov. Pođklĺđy pĺo ĺozbođmü o fuortoí
!2 vJńlĺšky l37l999 Sb. Z4r*owbt:

ochonýEh póEGo
Ivo Ćaný. Datun:lln0$. Stažcno: 6, 2. 20t9, ffi:

vođní a.&t

obj€dnávlsa č. 7l82oo3l9t ođDopĺalaĺhopodnihhl' m. Pnhy, a.ĺ.vGł{ná YJ/üláđo - oađmenI o áhs-ĺ řa'ĺ; 'I'''| *iűłtLy význemýcb 
^h z 2n2tú, znsuú lZ 2?ýllu0 Úmnto ilłíuiĺaenno ĺitiuu nn'nno 'tĹb'ffi;.."řňéň-ńjňfolvthrü znřn nr ut*tiny --".i ĺ"

ffiry]ä PäĘ".* .l,lffi.Ę,'ů #'ľĘffi*'ľ:ľ'đ ľtr'ľťl.ffi
_z0t9outdf

ľlls 
='PRorąrT

PODKLADY

tu
Í21

t31

t4l

tsl

t61

ĺ?)

t81

tel
vodĺĺch 

'dÍ,ojü 
dtc

a,

9w.37!ry aakc kĺo&tĘ"-r!_9jj ľ gravitúlhlltl přűladllél pło ZTC3, připonw łnavženćmtěně W celoměłaáhouýzna nu ě. z 2771/u.-
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