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Sdělení k žádosti o informace o probíhajícím řízení

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 předpisů, 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 předpisů, a
dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
Vám v reakci na Vaši písemnost ze dne 12. 11. 2019 sděluje následující:
Vámi zmiňovanou skutečnost, že byla dne 27. 6. 2018 k OCP MHMP předložena žádost
Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., o změnu povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8
odst. 1 písm. b) bod 1 a 2 vodního zákona, týkající se odběru a akumulace podzemních vod pro
gravitační přivaděč technologického centra ZTC3, potvrzujeme.
Nejedná se o novou skutečnost, jelikož s ní byla Vaše společnost seznámena již příkazem
Ministerstva zemědělství (MZe) ze dne 8. 10. 2018 vydaným pod č.j.: 54734/2018-MZE-15111,
který MZe vydalo v souvislosti s posouzením postupu správního orgánu při ověřování pasportu
stavby vodního díla, a který Vám byl adresován a citujete jej ve svém podání.
V odůvodnění příkazu MZe je uvedeno, že pro rozhodování správního orgánu nejen při
posuzování pasportu stavby vodního díla, kterého se příkaz týkal, ale také pro postup v řízení
o povolení k nakládání s vodami, je nezbytné prokázání skutečného vlastnictví stavby vodního
díla, jehož prostřednictvím má být nakládání s vodami realizováno. K vlastnictví vodního díla,
se hlásí dva subjekty, přičemž jedním z nich je Vaše společnost. S ohledem na výše uvedené
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nelze do doby vyřešení předběžné otázky v řízení o povolení k nakládání s vodami (či jeho
změny) pokračovat.
OCP MHMP z důvodu překážky v řízení a dosud nedefinovatelného okruhu účastníků řízení
nevydal oznámení o zahájení řízení. Při vedení vodoprávního řízení bude vodoprávní úřad
postupovat, co se týče vymezení účastníků řízení, podle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 27
správního řádu.

v z. Ing. Pavel Pospíšil
RNDr. Štěpán Kyjovský
ředitel odboru ochrany prostředí
- podepsáno elektronicky Rozdělovník:
Doručuje se:
1) CWI Smíchov, s.r.o., Archeologická 2256/1, Praha 5, (IČO: 03841626)
Na vědomí:
2) OCP MHMP - spis
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