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USNESENÍ 
 

             Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 32 odst.2 zákona 

č. 131/2000 Sb.,  o  hlavním  městě Praze,  ve   znění   pozdějších  změn  a  doplňků,  § 106 odst. 1 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona),  vyhlášky č. 

55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, dle  § 11 

odst. 1 písm. b) zákona  č. 500/2004 Sb.,  správní  řád, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen správní 

řád), a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), který je příslušný k provedení řízení o změně stavby 

před dokončením pro veřejně prospěšnou stavbu nazvanou : 

Č. stavby 4055 „Zokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD etapa 0001 – DN 800“ – 

úprava propojení, změna trasy od staničení 2182,47 po zakončení k etapě Pitkovice - Újezd u 

Průhonic 

na pozemku č.parc. 238/2, k.ú. Pitkovice, kterou dne 16.9.2019 podal stavebník Hlavní město Praha, IČ 

00064581, se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1, zast. odborem investičním MHMP, kterého zastupuje 

společnost SIN spol. s r.o. IČ 49707221, se sídlem Švehlova 1900/3, Praha 10, vydává toto usnesení: 

 

 

          Odbor výstavby, jako příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 32 odst. 8 správního řádu, 

rozhodl, že 

z a n i k á 

JUDr. Martině Čejkové, advokátce (datum nar. 25.9.1983) ev.č. ČAK 14707, s doručovací adresou 

Václavské náměstí 828/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město, funkce opatrovníka účastníka řízení  

osobě neznámého pobytu – paní Eleonoře  Masarové, narozené 12.2.1912, posledním známým bytem 

Průhonice 29, okres Praha – východ, vlastníkovi pozemku č.parc. 238/68, k.ú. Pitkovice. 

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu : 

-   Eleonora  Masarová,  nar.  12.2.1912,  posledním známým bytem Průhonice 29, okres Praha – východ,  

    vlastník  pozemku  č.parc. 238/68, v katastrálním  území Pitkovice, LV 1197 (opatrovanec)  

-   JUDr. Martina  Čejková, advokátka, nar. 25.9.1983,  s  doručovací  adresou  Václavské  nám.  828/23, 

    110 00 Praha 1  (opatrovník). 
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Odůvodnění: 

             Dne 16.9.2019 byla odboru výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu 

doručena žádost o vydání povolení změny stavby vodního díla před dokončením pro stavbu nazvanou  Č. 

stavby  4055  „Zokruhování  vodovodního  řadu  PRAHA  VÝCHOD  etapa  0001  –  DN  800“  – úprava  

propojení, změna trasy od staničení 2182,47 po zakončení k etapě Pitkovice - Újezd u Průhonic, kterou 

podal stavebník Hlavní město Praha, IČ 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1, zast. odborem 

investičním MHMP, kterého zastupuje společnost SIN spol. s r.o. IČ 49707221, se sídlem Švehlova 

1900/3, Praha 10. 

             Při přípravě oznámení o zahájení řízení o změně stavby vodního díla před dokončením, odbor 

výstavby zjistil, že paní Eleonora Masarová, je vedena jako vlastník pozemku č.parc. 238/68, k.ú. 

Pitkovice, na kterém bude ze zákona dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), vymezeno ochranné pásmo vodovodního přivaděče DN 800 – 1. část, přičemž její 

současný pobyt není znám. V registru obyvatel není vedena, a ani se nepodařilo zjistit její případné 

dědice. 

             Vodoprávní úřad usnesením č.j. P22 11366/2019 OV 05 ze dne 14.10.2019, s právní mocí dne 

15.11.2019 ustanovil účastníku řízení - osobě neznámého pobytu – paní Eleonoře  Masarové, narozené 

12.2.1912, posledním známým bytem Průhonice 29, okres Praha – východ, vlastníkovi pozemku č.parc. 

238/68, v katastrálním území Pitkovice, obec Praha, zapsaném na listu  vlastnictví 1197, na kterém je 

vymezeno ochranné pásmo vodovodního řadu, jako opatrovníka JUDr. Martinu Čejkovou, advokátku 

(datum nar. 25.9.1983) ev.č. ČAK 14707, s doručovací adresou Václavské náměstí 828/23, 110 00 Praha 

1 – Nové Město. 

             Následně bylo zjištěno, že paní Eleonora Masarová, vlastník pozemku č.parc. 238/68, k.ú. 

Pitkovice, má v rámci změny stavby vodního díla před dokončením postavení účastníka řízení pouze dle 

§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 109 písmeno e) stavebního zákona, tj. vlastníka sousedního 

pozemku, jehož vlastnické právo by mohlo být změnou stavby před dokončením přímo dotčeno. Výše 

uvedená změna stavby vodního díla před dokončením bude dle předložené projektové dokumentace 

realizována pouze  na pozemku č.parc. 238/2, k.ú. Pitkovice. Na pozemku č.parc. 238/68, k.ú. Pitkovice 

bude dle § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích stanoveno ochranné pásmo 1. části vodovodního 

přivaděče DN 800, které vzniká ze zákona. Z tohoto důvodu není nutné paní Eleonoře Masarové zřizovat 

opatrovníka a zahájení řízení i vydání rozhodnutí o změně stavby vodního díla před dokončením jí bude 

zasíláno veřejnou vyhláškou v souladu s § 32 odst. 3 správního řádu. 

             Vzhledem k tomu, že pominul důvod, pro který byl opatrovník ustanoven, odbor výstavby, jako 

příslušný vodoprávní úřad, rozhodl v souladu s ustanovením § 32 odst. 8 správního řádu o zániku funkce 

opatrovníka.  

              Usnesení se doručuje  dle § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s § 32 odst. 8 správního řádu ve 

spojení s § 72 odst. 1 správního řádu opatrovníkovi do vlastních rukou a opatrovanci veřejnou vyhláškou. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení může ustanovený opatrovník podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu podat 

odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy podáním 

u zdejšího odboru výstavby. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 

účinek. 

 

 

 

                     Mgr. Pavla  V i n k l á ř o v á 

                     otisk úředního razítka                  pověřená  vedením  odboru  výstavby 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

JUDr. MARTINA  ČEJKOVÁ, IDDS: 3vtqpy3 

 sídlo: Václavské náměstí č.p. 828/23, 110 00  Praha 1 

 

 

Doručuje se osobě neznámého pobytu – paní Eleonoře Masarové – veřejnou vyhláškou vyvěšením na 

úřední desce, zveřejněním umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem od 

vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 22 se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

CO:  spisy,  evidence, referent 
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