MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
odbor stavební
SPIS. ZN.: P4/046832/18/OST/PODE
Č.J.: P4/122943/18/OST/PODE
Oprávněná úřední osoba: Ing. Podešva František
tel.:261 192 559, fax: 261 192 531, e-mail: posta@praha4.cz

V Praze dne 2.10.2018

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 4.4.2018 podala
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem Olšanská č.p. 2681/6,
130 00 Praha 3-Žižkov,
kterou zastupuje BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, se sídlem Libušská č.p. 27/210, Praha
4-Libuš, 142 00 Praha 411
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
vydává
rozhodnutí o umístění stavby
nazvané
RVDSL1820 _A_ A_ PANE2453_PANE1HR _OK
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1659/1, parc. č. 2383/2 , parc. č. 2413/1, parc. č. 2495, parc. č.
2503 v katastrálním území Kunratice v Praze Kunraticích.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba řeší pokládku podzemního telekomunikačního vedení které bude napojeno na stávající
telekomunikační vedení v ulici Vídeňská, dále bude pokračovat v severní části ulice K Betáni až ke
křižovatce ulice Pod Betání, kde přejde na druhou ( jižní stranu) ulice K Betáni a bude pokračovat
východním směrem ke křižovatce ulic k Betáni a Do Dubin, kde vedle stávajícího rozvaděče na pozemku
parc.č. 1659/1 v k.ú. Kunratice bude vybudován nový rozvaděč, kde bude trasa ukončena.
Podmínky pro realizaci - umístění stavby:
1)

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. parc. č. 1659/1, parc. č. 2383/2 , parc. č. 2413/1, parc. č.
2495, parc. č. 2503 v katastrálním území Kunratice v Praze Kunraticích.
Na pozemku pacr.č. 1659/1 vedle stávajícího rozvaděče bude vybudován nový rozvaděč a upevněn
na betonovém sloupku v zemi. Z tohoto rozvaděče povede trasa komunikačního vedení překopem
vozovky ulice Do Dubin ( pozemek parc.č. 2383/2 v k.ú. Kunratice), dále povede v pozemku parc.č.
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2495 v k.ú. Kunratice, tj. v jižní části komunikace K Betáni k ulici U Zámeckého parku. Zde
řízeným podvrtem překoná křižovatku ulic K Betáni a U Zámeckého parku a dále bude trasa
pokračovat výkopem v ulici K Betáni. V prostoru křižovatky ulic K Betáni a Za Parkem přejde
řízeným podvrtem na druhou (severní část) komunikace K Betáni a dále pude pokračovat až k ulici
Vídeňská – pozemky parc.č. 2503 a 2413/1 v k.ú. Kunratice, přičemž veškeré přechody komunikací
budou překonány řízenými podvrty. V ulici Vídeňská naproti pozemku parc.č. 2171 v k.ú. Kunratice
bude trasa ukončena napojením na stávající telekomunikační vedení. Vzhledem k ochraně vzrostlých
stromů, kvůli zachování kořenového systému, budou v trase komunikačního provedeny dva řízené
podvrty v délce cca 15 m. Trubky budou ukládány do výkopů širokých 0,35 - 0,5 m a hlubokých 0,5
m v chodníku, 0,7 m ve volném terénu a 1,1m ve vozovce.
2) Budou dodrženy požadavky Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy,
uvedené ve stanovisku ze dne 24.11.2017, zn.: P4/138944/17/OŽPAD/MVI/St
- odstraňování odpadů, včetně odpadů ze stavební činnosti v souladu s požadavky zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bude
zajištěno přednostní materiálové využití odpadu vyprodukovaného při realizaci stavby a maximální
recyklace stavebního odpadu v recyklačním zařízení, po vytřídění nebezpečných složek.
- požadujeme dodržení norem ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a krajinu SPPKA A02 001-2013 Výsadba stromů,
SPPKA A02 002-2013 Řez stromů a SPPKA A02 003-2013 Výsadba a řez keřů a lián
- požadujeme navrhnout trasu v min. vzdálenosti 2,5m od kmenů stromů, v případě, že se vyskytnou
místa, kde to nebude množné provést pokládku jinou trasou než v kořenovém prostoru dřevin,
nebo se v trase výkopu vyskytnou kořeny o průměru větším než 5 cm, požadujeme položení
kabelů protlakem pod kořeny stromů.
- stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením. Ohrožené větve se vyváží
nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. Případný redukční řez větví (nebo
příp. poškození větví v průběhu prací) bude proveden odbornou arboristickou firmou, řez bude
čistý a bude ošetřen. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou
poškozeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit (prostředky
k ošetření ran, růstovými stimulátory). Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky
mrazu.
- žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin.
- investor je povinen zajistit na vlastní náklady, po dobu provádění stavby, přímý dohled odborníka
specializovaného na problematiku ochrany dřevin při stavební činnosti
- v průběhu realizace stavby budou aplikována účinná opatření a postupy k minimalizaci
zatěžování okolí stavby prachem
- při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů,
mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch
nevysychal,
- budou používána výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují přísné emisní limity
podle platné legislativy pro mobilní zdroje,
- před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě
potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde k znečištění veřejných
komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění komunikace.
- minimálně 30 dní před započetím výkopových prací v místních komunikacích požádá zhotovitel
stavby příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání dotčených
místních komunikací a předloží návrh dopravně inženýrských opatření po dobu stavby včetně
souhlasu vlastníka (správce) dotčených místních komunikací k realizaci stavby.
3) Z projektové dokumentace bude zřejmé, že souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi
bude proveden v souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí
technického vybavení, ČSN
EN 12007, technickými pravidly G 702 01, 702 04, 905 01
v souladu s ustanovením § 46, 68, 69, 87 a 98 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
a v souladu s § 102 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických
komunikacích).
Zahájení stavebních prací bude písemně předem nahlášeno
vlastníkům ( správcům)
podzemních inž. sítí min.14 dnů předem.
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Oprávněný zástupce podzemních komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ( dále
PV)
bude přizván k předání staveniště.
Před započetím zemních prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen zajistit vyznačení
trasy podzemních vedení ostatních správců na terénu a s vyznačenou trasou prokazatelně
seznámit všechny osoby, které budou činnosti provádět.
Investor (dodavatel) zajistí prokazatelné seznámení pracovníků kteří budou provádět práce
s polohou vedení ( zařízení) podzemních vedení inž. sítí.
Zemní práce v ochranných pásmech stávajících podzemních vedení budou prováděny zásadně
ručně, před započetím prací v ochranném pásmu je nutno požádat příslušného správce o udělení
souhlasu s činností v ochranném pásmu.
Do ochranných pásem podzemních vedení ostatních správců nebudou umisťována zařízení
staveniště skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu, stanoviště stavební techniky.
Každé poškození podzemních vedení bude okamžitě hlášeno příslušnému správci dotčené sítě.
Bez souhlasu příslušného správce nesnižovat nebo nezvyšovat vrstvu zeminy nad podzemními
vedeními inž. sítí.
Před zakrytím obnažených podzemních vedení ostatních správců těchto sítí, budou tito přizváni
k jejich kontrole. Zához bude realizován až poté, kdy obdrží prokazatelný souhlas.
4) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne
18.12.2017, č.j. 3658/17
5) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření společnosti CETIN – Česká telekomunikační
infrastruktura ze dne 14.12.2017 č.j.792835/17
6) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu
PP, a.s. ze dne 18.12.2017 zn. : 2017/OSDS/08567
- obecné podmínky uvedené pod bodem 3 podmínek pro realizaci
- do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení po dobu realizace neumisťovat objekty
zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, sklady a čerpací stanice
pohonných hmot a jiných hořlavin
- provádění stavebních činností do vzdálenosti menší než 1 m od provozovaných plynovodů je
možné pouze ručně
- u odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí
kontrolu izolace a kontrolu těsnosti
7) Budou dodrženy požadavky TSK hl. m. Prahy, uvedené v technickém stanovisku ze dne
14.3.2018 zn.: TSK/43641/17/5110/KA
- při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách požadujeme dodržovat
„Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a
s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne
28.1.2014 s účinnosti od 1.2.2014
- před termínem kolaudace bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby do
odboru 5300 TSK
Dle koordinačního vyjádření ze dne 18.12.2017, č.j. TSK/2668/17/5130/Hrd bude navrhovaná
stavba koordinována s akcemi :
Akce č. : 2007-1025-01816 Golčova TV, st. 0138, et. 0007, kom. III
Investor : MHMP OMI
Akce č. : 2015-1025-01470

Vídeňská, U Rakovky, vedení VN a NN

Investor : PREdistribuce, a.s.
8) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany
prostředí ze dne 20.12.2017 SZn.: S-MHMP 1680458/2017/OCP
-

Před zahájením stavby požádá investor o povolení odnětí lesních pozemků, žádost bude
doložena náležitostmi uvedenými v §1 vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb.
9) Budou dodrženy požadavky Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních agend, uvedené
ve stanovisku ze dne 6.12.2017, č.j. S-MHMP 1914154/2017/O4/Da
a) po celou dobu realizace bude zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze
a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím armaturám
inženýrských sítí, a dále bude zachován provoz MHD včetně bezpečného přístupu k
zastávkám
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b) bude zajištěna čistota okolních komunikací
c) budou minimalizovány zábory stávajících komunikací.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je :
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Městská část Praha-Kunratice, zast. starostou Městské části Praha-Kunratice, K Libuši č.p. 7/10, Praha 4Kunratice, 148 00 Praha 414
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
PREdistribuce, a.s.,
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Odůvodnění:
Dne 4.4.2018 obdržel Úřad městské části Praha 4, odbor stavební žádost o vydání územního rozhodnutí
na ve výroku uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žadatel doplnil žádost
naposledy dne 15.8.2018.
Stavební úřad opatřením spis. zn.: P4/046832/18/OST/PODE a č.j. P4/098164/18/OST/PODE, oznámil
dne 23.8.2018 v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení,
přičemž účastníkům řízení dle ust. §85 odst.1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným
orgánům doručoval jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
v souvislosti s ust.§ 144 správního řádu bylo doručeno veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst1 a 2
správního řádu vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 4 , Antala Staška 2059/80 b, 140 46 Praha 4.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 23.8.2018 a sejmuto dne 10.9.2018.
Navrhovaný záměr je zakreslen v grafické příloze v měřítku 1: 1000 (polohopisná situace výkresy č. 1.1.,
1.2.), koordinační situační výkres v měř. 1: 500 (výkresy č. 2.1, 2.2, 2.3.) a koordinační situace VO
v měř.1:1000 ( výkresy č. 4., 4.2) a bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona zaslán
žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Charakteristika umísťované stavby v žádosti a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí:
Stavba řeší pokládku podzemního telekomunikačního vedení které bude napojeno na stávající
telekomunikační vedení v ulici Vídeňská, dále bude pokračovat v severní části ulice K Betáni až ke
křižovatce ulice Pod Betání, kde přejde na druhou ( jižní stranu) ulice K Betáni a bude pokračovat
východním směrem ke křižovatce ulic k Betáni a Do Dubin, kde vedle stávajícího rozvaděče na
pozemku parc.č. 1659/1 v k.ú. Kunratice bude vybudován nový rozvaděč, kde bude trasa ukončena.
Dokumentace stavby:
Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracoval v březnu 2018 Pavel Vokrouhlík
autorizovaný technik pro
technologická zařízení staveb, vedený v seznamu autorizovaných osob
ČKAIT pod číslem 0011253.
Ke dni 1.8.2016 vstoupilo v účinnost nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy).
V souladu s ust. § 85 odst. 4 citovaného nařízení odbor stavební vzhledem k datu zpracování doložené
dokumentace ( březen 2018), postupuje dle přechodného ustanovení uvedeného nařízení a stavbu
posuzuje dle tohoto nařízení.
K řízení byly doloženy tyto doklady a podklady:
1/ majetkoprávní doklady:
- výpisy z kat. nemovitostí ze dne 10.5.2018
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru evidence majetku ze dne 2.5.2018 č.j.
MHMP 688147/2018
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- Plná moc Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pro společnost Temo- Telekomunikace a.s.
ze dne 28.4.2017 .
- Plná moc Temo- Telekomunikace a.s. pro společnost Bohemiatel, s.r.o ze dne 30.5.2017
- 2/ stanoviska dotčených orgánů státní správy:
- vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví – stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy –
ze dne 30.10.2017, č.j. HSHMP 55115/2017 sp. zn.: S-HSHMP 55115/2017
- vyjádření orgánu státního požárního dozoru –stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.
Prahy ze dne 1.11.2017, zn. HSAA- 13979-2/2017
- závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kanceláře ředitele MHMP,
oddělení krizového managementu ze dne 21.11.2017, č.j. MHMP 1838964/2017
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních agend ze dne 6.12.2017
č.j. MHMP –1914154/2017/O4/Da
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 20.11.2017
SZn.: S- MHMP – 1643446/2017 OCP a ze dne 20.12.2017 SZn.: S-MHMP
1680458/2017/OCP
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče ze dne 29.11.2017
č.j. MHMP 1868550/2017
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje ze dne 14.11.2017
č.j.: MHMP- 1708433/2017
- stanovisko Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne
24.11.2017, zn.: P4/138944/17/OŽPAD/MVI/St
- vyjádření Policie České republiky ze dne 26.10. 2017, č.j. KRPA- 390500-1/ČJ-2017-0000DŽ
3/ ostatní vyjádření a stanoviska:
- TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 18.12. 2017 č.j. 3658/17
- Pražské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 26.4.2018, zn.: PVK 18747/OTPČ/18
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. ze dne 10.11. 2017 zn.: DS 4969/17/2/02
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 31.10.2017, zn.: VAC/3069/2017
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 18.12.2017, zn.: 2017/OSDS/08567
- vyjádření Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., ze dne 7.11.2017 zn.: 100130/42Ko2297/2325
- PREdistribuce,a.s. ze dne 14.11.2017
- technické stanovisko TSK hl.m.Prahy ze dne 14.3.2018 zn.: TSK/43641/17/5110/KA
- TSK hl.m.Prahy – koordinační vyjádření ze dne 18.12.2017 , zn.: TSK/2668/17/5600 /Hrd
Stavebník dále předložil vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s působností na území
hl.m. Prahy o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi podle § 101 odst. 1) zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které jsou součástí spisu:
- ČD – Telematika a.s., ze dne 5.3.2018 č.j. 1201804091
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 14.12.2017 zn.: MW000007442164720
- CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 14.12.2017 č.j. 792835/17
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 30.12.2017- razítko na situaci
- MO-SEM Praha ze dne 15.12.2017zn.: 98160/2017-8201-OÚZ-PHA
- ICT Support ze dne 5.1.2018
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 19.12.2017, zn.: UPTS/OS/184156/2017
- Dial Telecom, a.s. ze dne 24.10.2017 zn.: PH53158
- UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 14.12.2017 zn.: E022359/2017
- Cznet ze dne 9.1.2018 č.j. 180100020
- T-Mobile Czech Republic a.s ze dne 14.12.2017 č.j. E43175/17
- PlanetA a.s. ze dne 7.2.2018
- i- Line s.r.o. ze dne 15.12.2017 č.j. 4355
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 5.3.2018 zn.: 0200719892
- CentroNet, a.s. ze dne 2.11.2017, zn.: 2515/2017
- Zdeněk Peč – měření a regulace ze dne 15.12.2017
- UNI Promotion s.r.o. ze dne 31.1.2018, zn.: 122406249
- TSK 7100 – razítko na situaci dne 7.12.2017
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Majetkoprávní vztahy:
Protože žadatel nedoložil doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, v souladu s ust. § 86
odst. 2 písm. a) stavebního zákona stavební úřad ověřil dne 10.5.2018 existenci takového práva v katastru
nemovitostí a zjistil, že :
vlastníkem pozemků parc. č. 1659/1 a parc.č. 2413/1 v katastrálním území Kunratice v Praze Kunraticích je Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku se sídlem Mariánské náměstí
2/2, 110 00 Praha 1 a
vlastníkem pozemků parc.č. 2383/2, 2495 a 2503 katastrálním území Kunratice je Hlavní město Praha
svěřená správa ve vlastnictví obce Městská část Praha-Kunratice, zast. starostou Městské části PrahaKunratice, se sídlem K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414.
K pozemku parc.č. 2413/1 v k.ú. Kunratice dotčenému stavbou, ke kterému žadatel nemá vlastnické
právo, předložil souhlas jeho vlastníka podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 184 a
stavebního zákona, kterým je hl. m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1, opatřením
č.j. MHMP 688147/2018 ze dne 2.5.2018 , vyznačený též na situačním výkresu projektové dokumentace.
S ohledem na ust. § 104 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) žadatel nedoložil souhlasy ke
zbvývajícím pozemkům dotčeným stavbou optické trasy. Souhlasy vlastníků dotčených pozemků nemusí
být požadovány, „nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene podle odstavce 3 nebo prokáže-li podnikatel zajišťující veřejnou
komunikační síť, že vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že je
prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici
s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení věcného
břemene vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního předpisu (s odkazem na zákon o vyvlastnění)“.
Omezit právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného
zvláštním zákonem lze pro stavbu veřejné komunikační sítě z důvodu, že vyvlastnění umožňuje zákon
o elektronických komunikacích.
Podle údajů uvedených v katastru nemovitostí není navrhovanou stavbou dotčen půdní fond.
Účastníci řízení:
Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a obec,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky každého územního řízení osoby, jejichž
vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich
mohou být rozhodnutím přímo dotčena a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává.
Odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního
zákona tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou:
žadatel : Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území
má být požadovaný záměr uskutečněn:
- Hlavní město Praha, které v řízení zastupuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Za účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou další dotčené
osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a dále ten, komu zvláštní
zákon toto postavení přiznává, považuje odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 tyto osoby:
Dle písm. a)
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
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Vlastníci dotčených pozemků:
Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00
Praha 1, jako vlastník pozemků parc. č. 1659/1 a parc.č. 2413/1 v katastrálním území Kunratice v Praze
- Kunraticích.
Vlastníkem pozemků parc.č. 2383/2, 2495 a 2503 katastrálním území Kunratice je Hlavní město Praha
svěřená správa ve vlastnictví obce Městská část Praha-Kunratice, zast. starostou Městské části PrahaKunratice, se sídlem K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414.
Vlastníci věcných břemen:
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
PREdistribuce, a.s.,
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Dle písm. b)
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich, může být
rozhodnutím přímo dotčena, není-li taková osoba sama žadatelem, tj. vlastníci níže uvedených sousedních
pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo: parc. č.
1936/1, 1936/8, 1936/10, 1936/11, 1936/12, 1939/1, 1941/1, 1941/5, 1941/7, 1941/8, 1941/11, 1979/1,
1979/10, 1979/13, 1979/15, 1979/17, 1979/19, 1979/21, 1979/23, 1979/25, 1979/27, 2020/2, 2171, 2180,
2181/1, 2182, 2183/1, 2224/1, 2225/1, 2225/3, 2494, 2497, 2504, 2505/1 v katastrálním území Kunratice
v Praze –Kunraticích.
U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že
rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám
na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být ovlivněny.
Účastník řízení podle zvláštního předpisu , tj. ve smyslu ust. §18 odst1 písm.h) zák. č. 131/2000 Sb., o
hlavním m. Praze ve znění pozdějších předpisů :
Městská část Praha-Kunratice, zast. starostou Městské části Praha-Kunratice,
sídlo: K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414
V ust. § 70 odst. 3 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny). Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno
účastnit se řízení podle tohoto zákona (zákon o ochraně přírody a krajiny). Vzhledem k tomu, že pro
potřebu stavebního záměru nedojde ke kácením dřevin a stavební úřad nevede žádné řízení dle zákona č.
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebyla splněna podmínka pro
účast občanských sdružení dle ust. § 70 odst.3 tohoto zákona v tomto řízení.
Oznámení o zahájení řízení:
Stavební úřad opatřením spis. zn.: P4/046832/18/OST/PODE a č.j. P4/098164/18/OST/PODE, oznámil
dne 23.8.2018 v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení,
přičemž účastníkům řízení dle ust. §85 odst.1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným
orgánům doručoval jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
v souvislosti s ust.§ 144 správního řádu bylo doručeno veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst1 a 2
správního řádu vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 4 , Antala Staška 2059/80 b, 140 46 Praha 4.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 23.8.2018 a sejmuto dne 10.9.2018.
Stavební úřad rovněž upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska námitky a
připomínky mohou uplatnit nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. V souladu
s ust. § 89 odst. 5 stavebního zákona byli v oznámení o zahájení řízení účastníci řízení poučeni o
podmínkách pro uplatňování námitek.
Účastníci územního řízení neuplatnili žádné připomínky ani námitky. Dotčené orgány ve stanovené lhůtě
nesdělily k návrhu žádné stanovisko.
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Stavební úřad posoudil záměr žadatel o vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 90 stavebního zákona
z níže uvedených hledisek:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací:
Umístění ve výroku uvedené stavby není v rozporu s územním plánem hlavního města Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, jehož závazná
část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části
územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále
jen ÚP HMP), neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje, se nachází v zastavitelném území
v plochách s funkčním využitím OB – čistě obytné, OV – všeobecně obytné, S2 –sběrné komunikace
městského významu, LR – lesní porosty( záměr zasahuje na hranici plochy). Dle opatření obecné
povahy č. 6/2009, přílohy č.1 v platném znění lze v plochách OB, OV, S2, umístit nezbytná plošná
a liniová vedení technického vybavení jako doplňkové funkční využití. Část záměru
RVDSL1820 _A_A_PANE2453-PANE1H_OK ve funkční ploše LR lze akceptovat, neboť tato část
záměru (rozvaděč) se nachází na rozhraní funkčních ploch OB a LR a fyzicky se jedná o místo, kde
se nachází asfaltový chodník a stávající rozvaděč, ke kterému bude osazen rozvaděč nový. Poloha
rozvaděče místěného cca 1 m za hranici funkční plochy odpovídá nepřesnosti hranice zákresu
územního plánu.
b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území:
Stavební úřad posoudil umístění stavby ve smyslu § 18 odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona s tím, že
platným podkladem pro umístění stavby je platný územní plán sídelního útvaru hlavního města
Prahy, jak je výše uvedeno, který ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona
v podrobnostech a souvislostech územní obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování.
Cílem těchto úkolů je chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti, určovat podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území, a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zajistit,
aby v nezastavěném území byly v souladu s jeho charakterem umísťovány jen určené stavby,
zařízení a jiná opatření.
Stavební úřad zjistil, že umístění stavby nazvané: „RVDSL1820 _A_A_PANE2453 PANE1H_OK“ je
v souladu s územním plánem, odpovídá požadavkům územního plánování. Vyjádření MHMP č.j.
MHMP 1708433/2017 dne 14.11.2017 vydal odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako
dotčený orgán ve smyslu § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, který dbá o soulad záměrů
požadovaných v územním řízení s územně plánovací dokumentací a plní další úkoly územního
plánování podle § 19 stavebního zákona tím, že se vyjadřuje k záměru např. i z hlediska stanovení
urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové uspořádání
území na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
V projektové dokumentaci je nová trasa vedena převážně v komunikacích a zpevněných plochách a
v přidruženém prostoru komunikací a chodníků s ohledem na stávající zeleň, která je v situačních
výkresech zakreslena, a také mimo možné výsadbové pásy zeleně.
Na základě výše uvedeného došel stavební úřad k závěru, že návrh je v souladu s cíli a úkoly
územního plánování.
c) s obecnými požadavky na umístění stavby a využívání území, zda umístění navrhované
stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu:
Vzhledem k datu zpracování doložené dokumentace, stavební úřad v souladu s ust. § 94 odst 1
stavebního zákona v souvislosti s ust. § 90 stavebního zákona ověřil, že dokumentace stavby splňuje
obecné technické požadavky podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské
stavební předpisy - PSP), a dospěl k těmto závěrům:
- Stavba je v souladu s ust. § 16 odst. 6 PSP, podle kterého vedení a parametry dopravní a technické
infrastruktury musí být v souladu se standardem veřejných prostranství a podmínkami uspořádání
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a využití území, jehož jsou součástí; dle přílohy č. 1 – specifické hodnoty – je minimální
vzdálenost elektronické komunikace od paty kmene stromu 1,0 m, ( 0,5 m s použitím technických
opatření). V předložené dokumentaci ve výkresové části je prokázáno splnění tohoto požadavku.
V těch místech kde vzhledem k dané situaci toto nelze dodržet vzdálenost 1,0 m, tak na základě
požadavku MČ Praha 4 OŽPAD bude v tomto úseku uložení kabelů řešeno podvrtem pod kořeny
stromů.
- Stavba je v souladu s ust. § 18 odst. 1 a 2 PSP, podle kterých se sítě technické infrastruktury
v zastavitelném území umisťují výhradně do uličních prostranství; rozvodná energetická vedení
a vedení elektronických komunikací se v zastavitelném území umisťují pod terénem. Podzemní
trasa navrhovaného telekomunikačního připojení je vedena v chodnících, komunikacích a jejich
přidružených prostorech.
- stavba je v souladu s ust. § 18 odst.4 PSP, zařízení technické infrastruktury se v zastavitelném území
umisťují přednostně pod terénem nebo jako součást budov.
- stavba je v souladu s ust. § 19 odst.1 PSP, prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury musí
splňovat minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu, minimální svislé vzdálenosti při křížení a
minimální vzdálenosti podle normy.
- Stavba je v souladu s ust. § 19 odst. 1, 2 a 3 PSP, podle kterých musí prostorové uspořádání sítí
technické infrastruktury splňovat normové hodnoty minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu,
minimální svislé vzdálenosti při křížení a minimálního krytí; uspořádání sítí technické
infrastruktury v uličním prostranství musí respektovat stávající stromořadí a umožnit jeho obnovu a
doplnění, při stavebních úpravách síti technické infrastruktury se zachovávají stávající výsadbové
prostory pod stromy; při umisťování síti technické infrastruktury včetně přípojek musí být splněny
minimální vzdálenosti sítí od paty kmene stromu (min. 1 m).
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena vyjádření vlastníků a správců veřejné dopravní a
technické infrastruktury, jejichž práva a právem chráněné zájmy by mohly být navrhovaným záměrem
dotčeny. Požadavky na projektovou přípravu stavby nebo její projednání vyplývající z doložených
souhlasných vyjádření či stanovisek byly převzaty do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí takto:
Požadavky TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 18.12.2017 č.j. VO 3658/17 byly zahrnuty do
podmínky č. 4 výrokové části toho to rozhodnutí.
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku společnosti CETIN – Česká telekomunikační
infrastruktura ze dne 14.12.2017 č.j. 792835/17 byly zapracovány do podmínky č. 5.
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku společnosti vyjádření Pražské plynárenské
Distribuce, a.s., člen koncernu PP, ze dne 18.12.2017 zn. : 2017/OSDS/08567 byly zapracovány do
podmínky č. 6.
Požadavky dané ve vyjádření společnosti TSK hl. m. Prahy, uvedené v technickém stanovisku ze
dne 14.3.2018 zn.: TSK/43641/17/5110/KA a koordinačním vyjádřením ze dne 18.12.2017, č.j.
TSK/2668/17/5130/Hrd byly zahrnuty do podmínky č. 7 výrokové části toho to rozhodnutí.
Požadavky ostatních vlastníků (správců) technické infrastruktury města, byly souhrnně zahrnuty do
podmínky č. 3 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad požadavky stanovené ve vyjádřeních vlastníků (správců), příp. provozovatelů inženýrských
sítí, zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu pro realizaci stavby.
e) s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů, včetně ochrany
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:
Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují
návrh dotčené orgány. Výše uvedená doložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska
dotčených orgánů byla zkoordinována. Jejich požadavky na projektovou přípravu stavby nebo její
projednání stanovené v doložených souhlasných stanoviscích byly převzaty do podmínek výrokové části
tohoto rozhodnutí takto:
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Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Úřadu městské části Praha 4, odboru životního
prostředí a dopravy ze dne 24.11.2017, zn.: P4/138944/17/OŽPAD/MVI/St byly zapracovány
do podmínky č. 2 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Požadavky stanovené v doloženém stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany
prostředí ze dne 20.12.2017, č.j. S-MHMP 1680458/2017/OCP byly zapracovány do podmínky
č. 8 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Požadavky stanovené v doloženém stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních
agend ze dne 6.12.2017, č.j. S-MHMP 1914154/2017/O4/Da byly zapracovány do podmínky č. 9
výrokové části tohoto rozhodnutí.
K ochraně práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení stavební úřad uvádí:
Stavební úřad stanovil účastníky územního řízení, jak bylo výše uvedeno podle §85 stavebního zákona.
Stavební úřad doručoval písemnosti jednotlivě všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.
K ochraně svých práv mohli účastníci územního řízeni ve stanovené lhůtě podat námitky a dotčené
orgány závazná stanoviska.
Stavební úřad posoudil návrh s obecnými požadavky na výstavbu, posoudil žádost o vydání územního
rozhodnutí včetně přiložené dokumentace a závěry dotčených orgánů. V daném případě stavební úřad
zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit
vyjádření (námitky) k nim. Účastníci územního řízení neuplatnili proti umístění stavby námitky a dotčené
orgány závazná stanoviska.
Závěr:
Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činností správních orgánů podle správního řádu,
zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 správního řádu,
ve spojení s § 90 a § 92 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., a to v rozsahu, který je
nezbytný pro vydání rozhodnutí. Zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení a
veřejnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit námitky a připomínky k nim v souladu
s požadavky správního řádu a stavebního zákona. V mezích požadavků právních předpisů zajistil
podklady pro územní rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí bylo v souladu s veřejným zájmem, tedy
veřejnými zájmy vyjadřovanými a garantovanými ve zvláštních zákonech, a též prostřednictvím
dotčených orgánů, do jejichž působnosti ochrana veřejných zájmů patří. K provedení důkazů užil všech
důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu věci, a které nebyly získány a provedeny
v rozporu s právními předpisy, která užil při hodnocení důkazů. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad
přezkoumal a odůvodnil soulad umísťované stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanovil požadavky k ochraně zdraví a životní
prostředí, zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění,
že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto, tak, jak ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o d v o l á n í :
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. § 81 odst. 1 ve spojení s ust. § 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem
Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se
sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, s potřebným počtem stejnopisů (včetně příloh) tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Ing. Hana Rusňáková
vedoucí oddělení vodohospodářského
a územního rozhodování

Č.j. P4/122943/18/OST/PODE

str. 11

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 27.9.2018.
Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou:
I. Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou:
žadatel :
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha
3-Žižkov,
kterou zastupuje BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, se sídlem Libušská č.p. 27/210, Praha 4-Libuš,
142 00 Praha 411, IDDS: 4mqsbwz
obec
Hl. m. Praha zast. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
II. Ostatní účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona
§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
vlastníci dotčených pozemků:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Městská část Praha-Kunratice, zast. starostou Městské části Praha-Kunratice,
sídlo: K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414
vlastníci věcných břemen.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souvislosti s ust.§ 144 správního řádu
veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst1 a 2 správního řádu :
doručuje se veřejnou vyhláškou na úřední desku ÚMČ Praha 4 , Antala Staška 2059/80 b, 140 46 Praha
4( ke zveřejnění po dobu 15 dnů)
vlastníkům pozemků a přilehlých staveb: parc. č. 1936/1, 1936/8, 1936/10, 1936/11, 1936/12, 1939/1,
1941/1, 1941/5, 1941/7, 1941/8, 1941/11, 1979/1, 1979/10, 1979/13, 1979/15, 1979/17, 1979/19,
1979/21, 1979/23, 1979/25, 1979/27, 2020/2, 2171, 2180, 2181/1, 2182, 2183/1, 2224/1, 2225/1, 2225/3,
2494, 2497, 2504, 2505/1 v katastrálním území Kunratice v Praze –Kunraticích.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Praha, Kunratice č.p. 1099, č.p. 1098, č.p. 1097, č.p. 1096, č.p. 1092, č.p. 1093, č.p. 1094, č.p. 1082, č.p.
1083, č.p. 1084, č.p. 1085, č.p. 1086, č.p. 1087, č.p. 1088, č.p. 1089 a č.p. 148
III. Dotčené orgány na dodejku:
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, odd. prevence pro městské části, sídlo: Sokolská č.p.
1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město IDDS: jm9aa6j
Hygienická stanice hlavního města Prahy, sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město IDDS:
zpqai2i
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Magistrát hlavního města Prahy, sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00
Praha 1-Staré Město. IDDS: 48ia97h
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, IDDS: 48ia97h
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP ODA, IDDS: 48ia97h
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OPP, IDDS: 48ia97h
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP RED, krizový management, IDDS: 48ia97h
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP UZR, IDDS: 48ia97h
ÚMČ Praha 4, OŽPAD, Antala Staška č.p. 2059/80b, Krč, 140 00 Praha 4
IV. Účastník řízení podle zvláštního předpisu , tj. ve smyslu ust. §18 odst1 písm.h) zák. č. 131/2000 Sb.,
o hlavním m. Praze ve znění pozdějších předpisů :
Městská část Praha-Kunratice, zast. starostou Městské části Praha-Kunratice,
sídlo: K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414,IDDS: cxnbudp
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Co:spis, evidence

