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Přeložení koryta Šestajovického potoka v místní části – Praha - Klánovice
Dne 11.9.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na
výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované Ing. Jodlem (7/2020) se jedná o
přeložení koryta Šestajovického potoka v místní části – Praha - Klánovice. Přeložení koryta v pramenné
části Šestajovického potoka (IDVT:10179590) a současně osazení propustků. Účelem je přeložení
stávajícího koryta tak, aby nová trasa odpovídala hranicím nových pozemků v katastru nemovitostí a
byl umožněn přístup na sousední pozemek. Zpracovaná PD řeší stavbu dvěma stavebními objekty, SO
01 je přeložka koryta s investorem MČ Praha Klánovice, a SO 02 osazení propustků investorem
soukromých vlastníků. Navržené nové koryto má větší kapacitu než koryto stávající. Nové propustky
mají stejnou dimenzi jako propustek stávající v korytě Šestajovického potoka. Nové koryto bude
lichoběžníkového příčného profilu s šířkou ve dně 300 mm a sklony svahů 1:1 - 1:1,6. Hloubka koryta
se bude pohybovat v rozmezí 420 - 690 mm. Podélný sklon koryta bude 0,37 %. Průtočná kapacita
koryta je navržena na cca 206 l/s. Pří úpravě trasy stávajícího koryta a s tím spojeném vyhloubení koryta
nového dojde ke zvětšení stávající průtočné kapacity. Při výkopu nového koryta bude odtěženo celkem
cca 110 m3 zeminy. Veškerá zemina bude použita na zasypání stávajícího koryta a podsyp pro sjezdy
na pozemek parc.č. 897/1. V místě napojení na stávající zatrubněný úsek toku bude provedeno
odstranění stávajícího potrubí DN 500 v délce 2,1 m. Části nového koryta budou opevněny kamennou
rovnaninou s proštěrkováním. Celkem bude takto opevněno cca 20 m 2 koryta. Opevnění koryta u nátoku
do potrubí DN 500 bude stabilizováno betonovým zavazovacím pasem. Propustky budou tvořeny každý
potrubím TBH DN 600 dl. 9,0 m.
Stavebníkem akce je Městská část Praha - Klánovice, David Malý, Tomáš a Renata Kutzendörfovovi.
Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1670 - Výmola od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích
(S-JTSK) Y: 724422, X: 1044123.
K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:
a)

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí
Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu
dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních
vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými
platnými dokumenty.

b)

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme
s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:


Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku,
v opačném případě bude neprodleně odstraněn.



Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové a podzemní vody.



Požadujeme oznámení o zahájení a ukončení akce příslušnému pracovníkovi Povodí Labe,
státní podnik (p. Petr Hrabánek 725 880 383, hrabanekp@pla.cz) a provedení kontroly po
ukončení stavební činnosti. Případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora.



Doplňování PHM a provozních kapalin do stavební techniky bude prováděno takovým
způsobem, aby nedošlo k jejich úniku do vodního toku.



Před zahájením činností bude provedena pasportizace stavu dotčených míst v blízkosti koryta
vodního toku (vyfotografování stavu před zahájením stav. činností), která bude součástí
předávací dokumentace.



Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají v majetku investora stavby, nebo jeho
právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla. Propustky
vybudované při přeložení koryta budou pravidelně čištěny.



Stavbou nedojde k dotčení pozemků ve správě Povodí Labe, státní podnik. Toto vyjádření
nenahrazuje souhlas vlastníků, koryta vodního toku s umístěním nového a zasypáním
původního koryta.



Po dokončení požadujeme předložení skutečného geometrického zaměření (v souřadnicovém
systému JTSK) nově vybudované stavby koryta autorizovanou osobou.
Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody
způsobené průchodem povodňových průtoků.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo
jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této
době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo
samosprávnými orgány.
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