HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA P RAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO P ROSTŘEDÍ

dle rozdělovníku

Váš dopis zn. SZn.
Vyřizuje/ telefon
S-MHMP-938666/2013
Ing. Kačer / 236 004 267
Č.j.
MHMP-1434743/2013/OZP-II/Ka

Datum
20.11.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatře ní obe cné povahy o s tanove ní záplavové ho úze mí
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OZP MHMP), jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších změn a
doplňků, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen správní řád),
na návrh správce drobného vodního toku Říčanský potok na území hl. m. Prahy (ČHP: 1-12-01029) – Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5,
formou opatření obecné povahy dle ust. § 66 vodního zákona ve spojení s ust. § 115a vodního
zákona a ust. § 173 správního řádu
I. stanovuje záplavové území drobného vodního toku Říčanský potok (ČHP: 1-12-01-029), na
území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, a to v úseku ř. km 0,000 –
13,300,
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podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a
rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen vyhl. č. 236/2002 Sb.),
v katastrálních územích Běchovice (601527), Dubeč (633330), Uhříněves (773425), Benice
(602582) a Kolovraty (668591), a to v tomto úseku:
Říčanský potok v ř. km 0,000 – 13,300, tj. v celé délce toku na území Hlavního města
Prahy od ústí do vodního toku Rokytka po hranici správního obvodu Hl. m. Prahy
v místě křížení hranice s korytem vodního toku na pozemku parc.č. 798/1 v k.ú.
Kolovraty.
II. vymezuje aktivní zónu záplavového území drobného vodního toku Říčanský potok (ČHP:
1-12-01-029), na území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, v úseku
ř. km 0,000 – 13,300, podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky
č. 236/2002 Sb., v totožném úseku vodního toku jako záplavové území podle části I výroku
tohoto opatření obecné povahy.
Záplavové území a jeho aktivní zóna se stanovují v rozsahu předložené projektové
dokumentace zpracované v září 2013 společnostmi GEFOS, a.s., a Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a.s., jejíž nezbytnou součástí je mapový podklad v měřítku 1: 10 000.
Záplavové území je stanoveno pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni
s periodicitou 5, 20 a 100 let (Q5 , Q20 a Q100 ).

Odůvodnění
Záplavové území a aktivní zóna záplavového území Říčanského potoka byly stanoveny odborem
ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy dne 5. 2. 2008 opatřením č.j. S-MHMP608788/2007/OOP/II/Ku v rámci stanovení záplavového území vodního toku vyššího řádu, tj.
vodního toku Rokytka, jejímž je Říčanský potok levostranným přítokem.
Vztah mezi existujícími záplavovými územími a úpravou podle § 66 odst. 7 vodního zákona
účinnou od 1. 8. 2010 je vymezen přechodným ustanovením čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010
Sb., podle kterého se záplavová území a taktéž jejich aktivní zóny stanovená podle dosavadních
právních předpisů považují za záplavová území stanovená podle § 66 odst. 7 vodního zákona, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 150/2010 Sb. V případě změny (nebo zrušení)
dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné
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záplavové území nově stanovit postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V souladu se
zmíněným přechodným ustanovením čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010 Sb., OZP MHMP
předmětné záplavové území nově stanovuje postupem dle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona.
Dané opatření obecné povahy tak nahrazuje výše zmíněné opatření č.j. S-MHMP608788/2007/OOP/II/Ku ze dne 5. 2. 2008 pro vodní tok Říčanský potok.
Povinností vodoprávního úřadu je, ve smyslu ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., například
prostřednictvím povodňových prohlídek nebo výkonem vodoprávních dozorů soustavně
sledovat, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel. Jde
zejména o ztrátu platnosti výchozích standardních hydrologických údajů poskytnutých Českým
hydrometeorologickým úřadem a o změny počtů nebo parametrů objektů, které zásadně
ovlivňují průběh povodní.
Účelem aktualizace záplavového území a aktivní zóny Říčanského potoka, které jsou předmětem
tohoto opatření obecné povahy, jsou změny v povodí předmětného toku, zejména pokračující
urbanizace povodí. Návrh vychází z digitálního modelu terénu, zahrnuje aktuální polohopisné a
výškopisné zaměření koryta, zaměření objektů a příčných profilů na vodním toku a staveb
ovlivňujících vodní poměry. Výchozím podkladem jsou též aktuální hydrologická data
Říčanského

potoka

a

jeho

přítoků

poskytnutá

zpracovateli

návrhu

Českým

hydrometeorologickým ústavem dne 30. 4. 2013. V návaznosti na uvedená podkladní data bylo
provedeno hodnocení n-letých průtoků prostřednictvím numerického modelu analytickým
nástrojem InfoWorks ICM (Integrated Catchment Modelling).
Správce drobného vodního toku – Povodí Vltavy, s.p. předložil OZP MHMP, jakožto
příslušnému vodoprávnímu úřadu, návrh na stanovení záplavového území Říčanského potoka
dne 20. 8. 2013. Návrh na stanovení záplavového území byl doložen potřebnými náležitostmi
podle ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a
stanovování záplavových území. Jedná se o soubor hydrologických údajů, které byly použity ke
zpracování návrhu záplavového území, o zobrazení výpočtem zjištěných záplavových čar pro
průtoky s periodicitou 5, 20 a 100 let a příčných profilů nad vrstvami "vodní tok" a "vrstevnice"
Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a to v digitální i tištěné formě. Zobrazení výpočtem
zjištěného navrhovaného záplavového území s vymezením aktivní zóny záplavového území do
mapového podkladu je upraveno do souvislého pásu o šířce přesahující toto záplavové území při
periodicitě povodně 100 let. Návrh zahrnuje popis způsobu zpracování návrhu záplavového
území a aktivní zóny záplavového území s odkazem na matematický model použitý při výpočtu.
Analytický nástroj InfoWorks ICM je určen pro modelování zahrnující urbanizovaná povodí řek.
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S plnou integrací technik modelování 1D a 2D prvků jsou modelovány jak povrchové, tak
podpovrchové elementy daného povodí. Hydrodynamický model schematizuje řešené území
s pomocí příčných profilů (1D). V lokalitách, kde nebylo vhodné použití 1D schematizace, tj.
lokality se složitějším prouděním např. mezi budovami v intravilánu, nebo při rozsáhlejších
rozlivech a dělení proudu na paralelní, byla využita schematizace území pomocí 2D výpočetní
sítě. Oba způsoby schematizace jsou vzájemně provázány. Výpočty byly provedeny pro
návrhové veličiny n-letých vod. Návrh obsahuje dále přehlednou tabulku údajů o vypočtených
nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro periodicitu
povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých profilech a při objektech na vodním toku. V bližších
podrobnostech se odkazujeme na textovou část projektové dokumentace nazvané „Podpora
vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů – oblast povodí Dolní Vltavy –
Záplavové území Říčanského potoka ř. km 0,0 – 13,3“, zpracované v září 2013 společnostmi
GEFOS, a.s., a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny dle výroků tohoto opatření obecné
povahy vychází z návrhu správce vodního toku, který nezahrnuje přítoky Říčanského potoka na
území hlavního města Prahy. Říčanský potok na území hl.m. Prahy přibírá několik drobných
přítoků. Jedná se o:
•

levostranný přítok v ř.km cca 12,2 nazývaný „Svodnice od Lipan“, který je zaústěn do
„Marinčičova náhonu“

•

pravostranný přítok v ř.km cca 9,7 označovaný jako „Východní svodnice“

•

Netlucký potok, tj. pravostranný přítok v ř.km cca 6,8

•

Bezejmenný levostranný přítok v ř.km cca 6,2

•

Hádecký potok, tj. levostranný přítok v ř.km 4,8

Pro tyto vodní toky v povodí Říčanského potoka nebylo tímto opatřením obecné povahy
stanoveno záplavové území a nebyla vymezena jeho aktivní zóna. Výjimkou je dolní úsek
Netluckého potoka nad Podleským rybníkem, kam účinkem zpětného vzdutí zasahuje záplavové
území a aktivní zóna Říčanského potoka. Mimo koryta vodního toku Říčanský potok je tímto
opatřením obecné povahy stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna též pro
laterální kanál „Náhon na Nadýmač“ a malá vodní nádrž „Nadýmač“ mezi ř.km cca 8,70 9,75. Laterální kanál „Náhon na Nadýmač“ a malá vodní nádrž „Nadýmač“ je levostranným
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ramenem Říčanského potoka, proto je ve smyslu ust. § 43 odst. 1 vodního zákona 1 též
považován za vodní tok.
S účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. 8. 2010, se záplavová území vodních
toků a aktivní zóny záplavových území podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona stanovují formou
opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a obecně
určenými adresáty, tj. druhově určené subjekty s vymezenými určitými společnými znaky.
Záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území a postupy při jejich
stanovování jsou upraveny v ust. § 66 a ust. § 115a vodního zákona (lex specialis) a v části šesté
správního řádu (lex generali).
Při stanovení záplavového území Říčanského potoka a jeho přítoků se OZP MHMP
procesně řídil postupy upravenými v ust. § 115a vodního zákona a podle části šesté
správního řádu.
Návrh opatření obecné povahy se podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu projedná s dotčenými
orgány podle ust. § 136 správního řádu. Ty mohou na základě zvláštních právních úprav
uplatňovat k návrhu opatření obecné povahy svá vyjádření a stanoviska. Protože se návrh na
stanovení záplavového území Říčanského potoka včetně vymezení aktivní zóny záplavového
území nedotýká žádných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebyla k věci žádná
stanoviska dotčených orgánů vydána.
OZP MHMP zveřejnil oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. j. MHMP975620/2013/OZP-II/Ka ze dne 27. 8. 2013 veřejnou vyhláškou (§ 25 správního řádu), tak jak to
vyžaduje ust. § 172 odst. 1 správního řádu. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo
zveřejněno na úřední desce MHMP, přičemž prvním dnem zveřejnění bylo 29. 8. 2013 a
posledním dnem 13. 9. 2013. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo taktéž dle ust.
§ 172 odst. 1 věta první zveřejněno na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních
obvodů se opatření obecné povahy týká. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo
zveřejněno na úřední desce Úřadu Městské části Praha 15 ve dnech 28. 8. 2013 – 13. 9. 2013,
Úřadu Městské části Praha 21 ve dnech 28. 8. 2013 – 13. 9. 2013, Úřadu Městské části Praha 22

1

Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku,
a to včetně vod v nich uměle vzdutých Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích
přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky.
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ve dnech 4. 9. 2013 – 20. 9. 2013, Úřadu Městské části Praha – Benice ve dnech 30. 8. 2013 –
16. 9. 2013, Úřadu Městské části Praha – Běchovice ve dnech 30. 8. 2013 – 17. 9. 2013, Úřadu
Městské části Praha – Dubeč ve dnech 30. 8. 2013 – 16. 9. 2013, Úřadu Městské části Praha –
Kolovraty ve dnech 4. 9. 2013 – 19. 9. 2013.
OZP MHMP v oznámení návrhu opatření obecné povahy upozornil, že k návrhu opatření obecné
povahy může ve smyslu ust § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky. Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a aktivní zóny
záplavového území se vztahuje a přímo dotýká zájmů a vlastnických práv všech osob, které
disponují vlastnickými právy k nemovitostem a pozemkům nacházejícím se v dotčeném území.
Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat (připomínky jsou podkladem pro opatření
obecné povahy) a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
OZP MHMP proto podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzval všechny dotčené osoby, aby
k návrhu opatření obecné povahy podávaly ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření
písemné připomínky u odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na adresu OZP
MHMP, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1, s tím, že dnem zveřejnění je doručení návrhu
opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 25 správního řádu, tedy 15. den po jeho vyvěšení na
úřední desce správního orgánu, který návrh doručuje. Dotčené osoby byly dále upozorněny, že
vypořádání připomínek zveřejní vodoprávní úřad na své úřední desce podle ust. § 115a odst. 4
vodního zákona.
OZP MHMP dále všechny dotčené osoby upozornil na ust. § 115a odst. 3 vodního zákona (lex
specialis), podle kterého se při postupu správního orgánu při stanovení záplavového území a
aktivní zóny záplavového území formou opatření obecné povahy nepoužije ust. § 172 odst. 5
správního řádu týkající se možnosti uplatnit námitky k návrhu opatření obecné povahy. Vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva,
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, jsou oprávněni k návrhu opatření obecné
povahy uplatnit připomínky. S připomínkami je správní orgán povinen se zabývat jako
s podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. OZP MHMP
nepřistoupil k vyloučení možnosti podání námitek na základě správní úvahy, ale pouze
v oznámení návrhu opatření obecné povahy upozornil dotčené osoby na způsob, jakým se
k návrhu opatření obecné povahy mohou vyjádřit. Tento způsob je dán ex lege stejně jako forma
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vypořádání vznesených připomínek správním orgánem, a to dle ust. § 172 odst. 4 správního
řádu.
Dotčeným osobám oprávněným uplatnit připomínky bylo umožněno seznámit se s návrhem na
stanovení záplavového území Říčanského potoka včetně návrhu na stanovení aktivní zóny
záplavového území na pracovišti OZP MHMP a na internetových stránkách Magistrátu hlavního
města Prahy.
OZP MHMP neurčil podle ust. § 172 odst. 3 správního řádu, že bude konáno veřejné projednání
návrhu opatření obecné povahy, proto bylo řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné.
Připomínky ze strany dotčených osob nebyly ve stanoveném termínu ani do vydání opatření
obecné povahy uplatněny.
Ve věci stanovení záplavového území Říčanského potoka a vymezení jeho aktivní zóny bylo
správcem vodního toku vyššího řádu (Rokytka) odborem městské zeleně a odpadového
hospodářství Magistrátu hlavního města Prahy (MZO MHMP) vydáno pod SZn.: SMHMP/981030/2013/MZO/III/266/Buch dne 5. 11. 2013 vyjádření k projednávanému návrhu.
Vyjádření konstatuje, že MZO MHMP k projednávané aktualizaci nemá připomínek.
OZP MHMP jako upřesnění uvádí, že opatřením obecné povahy bylo stanoveno záplavové
území vodních toků na základě modelového výpočtu srážkoodtokových charakteristik, na
podkladě hydrologických údajů, morfologických charakteristik koryt vodních toků, terénu a
objektů na vodních tocích. OZP MHMP zdůrazňuje, že záplavová území a jejich aktivní zóny
jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena
vodou. Povodeň je přirozeným přírodním fenoménem a vyskytuje se v území bez ohledu na
činnost správních orgánů. Vodoprávní úřad opatřením obecné povahy území zasažené povodní
prostorově definuje a to na základě postupů daných zákonem a prováděcí vyhláškou a na
podkladě projektové dokumentace. Stanovením záplavového území a aktivní zóny nedojde
k vlastnímu ovlivnění průtokových charakteristik či jinému ovlivnění dotčených pozemků
povodňovými průtoky. Cílem stanovení záplavového území tj. opatření vodoprávního úřadu
preventivní povahy je plnění účelu ochrany života, zdraví a majetku osob.
Návrh na stanovení záplavového území byl doložen všemi potřebnými náležitostmi podle ust.
§ 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování
záplavových území.
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Vodoprávní úřad nestanovil podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky
v záplavovém území mimo aktivní zónu, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající
z vodního zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a
zdravotní nezávadnosti vod.
S opatřením obecné povahy o stanovení záplavového území Říčanského potoka a jeho přítoků a
jeho odůvodněním se může každý seznámit v kanceláři č. dv. 424, IV. patro budovy MHMP,
Jungmannova 29/35, Praha 1 v návštěvní dny (v pondělí 12-17 a ve středu 8-12 a 13-18 hodin),
v jiné dny po předchozí telefonické domluvě. Kromě toho lze do těchto dokumentů trvale
nahlížet dálkovým přístupem, a to na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy
na adrese www.envis.praha-mesto.cz ve složce „voda“ oddílu „opatření obecné povahy“.
Toto opatření obecné povahy, které se týká správních obvodů Městská část Praha 15, 21,
22 a Městská část Praha – Benice, Praha – Běchovice, Praha – Dubeč a Praha - Kolovraty,
se vyvěsí na úředních deskách těchto úřadů městských částí po dobu 15 dnů, s tím, že dnem
vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OZP MHMP.
Dotčené úřady městských částí se současně žádají o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce.
Upozornění: toto opatření obecné povahy se týká pouze úseku vodního toku Říčanský potok,
který se nachází ve správním obvodu Hlavního města Prahy a netýká se tak navazujícího úseku
ve Středočeském kraji.
OZP MHMP upozorňuje dotčené osoby na omezení v záplavových územích stanovená
v ust. § 67 vodního zákona a povinnosti dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c), ust. § 17 odst. 1 písm.
c) a ust. § 71 odst. 4 vodního zákona. Záplavové území je též rozhodné při kvalifikaci rizik při
nakládání se závadnými látkami podle ust. § 2 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění.
Stanovené záplavové území a aktivní zóna záplavového území Říčanského potoka dle tohoto
opatření obecné povahy jsou závazným podkladem pro územní plánování v dotčeném území a
musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území a aktivní zóna záplavového
území jsou rovněž podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.
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Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173
odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními
předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Veronika M i l á č k o v á, Ph.D.
ředitelka odboru
- otisk úředního razítka -

Rozdělovník:
Doručuje se:
I. Adresátům opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního řádu
vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce:
1) MHMP OZP
2) Úřad Městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, (IČ: 00231355)
3) Úřad Městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, (IČ: 00240923)
4) Úřad Městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10, Praha 10, (IČ: 00240915)
5) Úřad Městské části Praha - Benice, Květnového povstání 21, Praha 10 (IČ: 00240052)
6) Úřad Městské části Praha - Běchovice, Českobrodská 9, Praha 9 (IČ: 00240044)
7) Úřad Městské části Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, Praha 10 (IČ: 00240184)
8) Úřad Městské části Praha - Kolovraty, Mírová 364/34, Praha 10 (IČ: 00240346)
(Adresátům 2 – 8 se zasílá datová příloha na CD nosiči)
II. Žadateli:
9) Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 8, Praha 5, (IČ: 70889953) (+ příloha – dokumentace
stanoveného záplavového území)
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III. na vědomí:

10) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi,
Vršovická 1442/65, 110 00

Praha 10, (+příloha – dokumentace stanoveného

záplavového území pro účely správy ISVS – tištěná verze + CD)
11) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 120 00 Praha 2 (+
datová příloha na CD nosiči)
12) MHMP MZO (+ datová příloha na CD nosiči)
13) MHMP SUP - Ing. Stehlíková (+ datová příloha na CD nosiči)
14) MHMP OZP/II – spis (příloha – dokumentace stanoveného záplavového území)
15) MHMP OZP/II – Ka
16) MHMP OZP/II – Po
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