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KOLAUDAČNÍROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9, obdržel dne 15.11.2007
návrh stavebníka společnosti l‘Ocelot, a.s. (IČ 274 25 967), Zbraslavská 2, Praha 5, na vydání
kolaudačního rozhodnutí na stavbu bytového domu, kanalizační a vodovodní přípojky, přeložení
RIS, zpevněné vjezdové plochy, přeložení průmyslového vodovodu DN 500 a zaslepení
průmyslového vodovodu DN 400, na pozemcích parc.č. 464/ 19, 464/20, 464/21, 480/13 a 2147,
V k.ú. Vysočany, ul. Ocelářská v Praze 9.
čj.
Stavební povolení na výše uvedené stavby bylo OVÚR vydáno pod
05298/05/OVUR/Be/P09 120117/2005 ze dne 22.9.2005 a změna stavby před jejím dokončením
byla povolena rozhodnutím čj. P09 057389/2006, spis.zn. S P09 041635/06 ze dne 20.9.2006.
Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako příslušný

stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 pism. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. In. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavm'ho města Prahy, ve znění pozdějších právních předpisů v souladu s § 190 odst. 5
stavebního zákona
A) podle ustanovení § 82 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen původní stavební zákon)
povoluje užívání
stavby:

-

bytového domu (s dvěmi podzemními a osmi nadzemními podlažími a podlažím označeným
8. NP BIS) s 52 byty, 6 ateliéry a 64 garážovými stáními, umístěného dle předloženého
geometrického plánu č. 1464-18/2007, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým

inženýrem_ dne 6.4.2007 a potvrzeného Katastrálním úřadem dne
-

23.4.2007 na pozemku 464/30, k.ú. Vysočany, Praha 9, při ulici Ocelářská
přípojky jednotné kanalizace DN 200 délky 18 m vedené pozemkem parc.č. 2147 a 480/13,
k.ú. Vysočany a zaústěné do jednotné kanalizační stoky DN 800/1430 v ulici Ocelářská

-

přípojky vody IPE D 80 délky 7 m napojené na stávající odbočku vodovodm’ho potrubi

-

provozovaného ETT Energetika a vedené pozemkem parc.č. 464/20, k.ú. Vysočany
přeložení RIS, určené pro napojení kolaudovaného bytového domu na distribuční soustavu
ETT Energetika, na jižní fasádu domu
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-

ku parc.č. 2147 a 480/13, k.ú.
zpevněné vjezdové plochy pro osobní automobily na pozem
.
domu
Vysočany a chodníky při ulici Ocelářské a při západní straně
DN 400 dle předloženého
zkrácení a zaslepení průmyslových vodovodů DN 500 a

něným zeměměřickým
geometrického plánu č. 1464-18/2007, ověřeného úředně opráv

m dne
inženýrem— dne 6.4.2007 a potvrzeného Katastrálním úřade
při ulici
any, Praha 9,
23.4.2007 na hranici pozemků parc.č. 464/30 a 480/13, k.ú. Vysoč
Ocelářská.

a bar s hygienickým a
Byt č. 1.1. V 1. NP (v pořadí 53. byt) a prostory určené pro bistro
1.6.05, 1.6.06, 1.6.07, 1.6.08,
provozním zázemím tj. místnosti č. 1.6.01, 1.6.02., 1.6.03, 1.6.04,
jí z kolaudačního řízení a nejsou
1.6.09 v 1. NP a 1.7 V 1. PP se pro stavební nedokončenost vyjíma
předmětem tohoto rozhodnutí.

:
Pro užívání stavby stanoví stavební úřad tyto závazné podmínkx
V termínu do 31.3.2008 budou
a dokompletována hygienická
- osazeny chybějící vnitřní dveře, dokončeny nášlapné vrstvy
zařízení v jednotlivých bytech včetně prahů u vstupu do bytu,
= dokončeny podhledy v domovních chodbách
— dokončení obkladů a nátěrů fasády.
do 7 dnů od uplynutí stanovené
Splnění podmínek bude stavebnímu úřadu oznámeno písemně
lhůty.

ního stavebního zákona
B ) podle ustanovení § 68 ve spojení s ust. § 81 odst. 4 původ
schvaluje tyto odchylky
dokumentace ověřené ve stavebním
skutečného provedení staveb, které se podstatně neodchylují od
rizeni:
pozemků 464/30 a 480/13, k.ú.
- zaslepení průmyslového vodovodu DN 500 na hranici
Vysočany a neosazení uzávěru a podzemního hydrantu
- drobné dispoziční úpravy v jednotlivých bytech
- vybudování úklidové komory V 1. PP
- změnu délky kanalizační přípojky z 11 na 18 metrů
- změnu délky vodovodní přípojky ze 2 na 7 metrů

Odůvodnění

25 967), Zbraslavská 2,
Dne 15.11.2007 podal stavebník společnost l‘Ocelot, a.s. (IČ 274
uvedenou stavbu, povolenou
Praha 5, návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na shora
dne 22.9.2005 a rozhodnutím
stavebním povolením čj. 05298/05/OVÚR/Be/P09 120117/2005 ze
spis.zn. SP09 041635/06 ze dne
změny stavby před jejím dokončením čj. PO9 057389/2006,
20.9.2006.

§ 78 odst. 1 původního
Okruh účastníků kolaudačního řízení stavební úřad posoudil podle
správní řád. Ve smyslu těchto
stavebního zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb.,
rozhodnutí stavebníka, který je
ustanovení považuje stavební úřad za účastníky kolaudačního
464/30, k.ú. Vysočany (společnost
rovněž vlastníkem dotčených pozemků parc.č. 480/ 13, 464/20 a
ého pozemku parc.č. 2147, k.ú.
l’Ocellot, a.s., Zbraslavská 32/2, Praha 5), dále vlastníka dotčen
vlastníka elektrizační a vodovodní
Vysočany (hl.m. Praha zast. odborem správy majetku MHMP),
KA a.s.) a provozovatele těchto
sítě, na níž je bytový dům nap0jen (společnost IMMOENERGETI
zační stoky, na níž je napojená
sítí (společnost ETT ENERGETIKA, a.s.), provozovatele kanali
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;

kolaudovaná kanalizační přípojka (společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s.) a vlastníka
průmyslových vodovodů DN 500 a DN 400 (společnost Pražská vodohospodářská společnost, a.s.).

*“

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům
přípisem ze dne 30.11.2007, čj. P09 067490/2007 (spis.zn. S P09 064396/2007/2) a nařídil ústní
jednání spojené s místním šetřením na den 18.12.2007. Tento termín byl na žádost stavebníka
změněn na 31.1.2008 přípisem ze dne 12.12.2007, čj. P09 067490/2007/01 (spis.zn. SP09
064396/2007/3). V oznámení o zahájení kolaudačního řízení byl bytový dům chybně označen jako

Š
Ši
Š“

polyfunkční.

,tj

Při místním šetření bylo zjištěno, že prostory určené pro bistro a bar s hygienickým a
provozním zázemím a byt č. 2+k.k. označený jako 1.1., nej sou z důvodu stavební nedokončenosti
schopny užívání, a proto byly tyto prostory z kolaudačního řízení vyjmuty. Rovněž bylo zjištěno, že
stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí je provedena podle projektové dokumentace ověřené
stavebním úřadem ve stavebním řízení a v řízení o změně stavby před jejím dokončením s výše
uvedenými změnami, které stavební úřad vzal na vědomí V rámci kolaudačního řízení. Schválené
odchylky se nedotýkají jiných účastníků řízení a neohrožují bezpečnost a zdraví osob a nevyžadují
proto zvláštní řízení.
Nedodělky, týkající se odvětrání přístupových chodeb V 1. a 2. PP, dokončení osazení
skleněných výplní zábradlí teras, balkónů a francouzských dveří a dokončení interiérových schodišť
včetně zábradlí v mezonetových bytech, byly dle sdělení stavebníka ze dne 4.2.2008 odstraněny.
Kodstranění zbývajících nedodělků V provedení stavby, které nebrání řádnému užívání
stavby, a které byly zjištěny při místním šetření, stanovil stavební úřad podmínky ve výroku
rozhodnutí.
Kolaudovaná část budovy obsahuje:
— v 2.PP garáž 5 37 stáními (z toho 1 stání pro zdravotně postižené a 26 stání ve dvou úrovních
pomocí zakladačů), strojovnu nákladního výtahu (autovýtahu), domovní chodbu, vinný sklep,
místnost se sklepními kój emi,
- v ]. PP garáž s 26 stáními (z toho 1 stání pro zdravotně postižené), domovní chodbu, úklidovou
místnost, místnost výměníkové stanice, technická místnost — Slaboproud
-

-

-

-

v 1. NP zádveří a domovní halu, domovní chodbu, místnost pro odpad, místnost se sklepními

kójemi, místnost s elektroměry, místnost pro ukládání kočárků a
- 4 byty 2+k.k. s příslušenstvím a terasou,
v 2. NP domovní chodbu a
atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
byt 3+k.k. s příslušenstvím,
byt 2+k.k. s příslušenstvím & pracovnou,
- 4 byty 2+k.k. s příslušenstvím
v 3. NP domovní chodbu a
- atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
- byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
- byt 3+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
- byt 2+k.k. s příslušenstvím, pracovnou a balkonem,
- byt 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
2 byty 2+k.k. s příslušenstvím
v4. NP domovní chodbu a
- atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
- byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
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byt 3+k.k. s příslušenstvím,
3 byty 2+k.k. s příslušenstvím,

byt 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
byt 2+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
v 5. NP domovní chodbu a

-

atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,

byt 3+k.k. s příslušenstvím,
2 byty 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,

2 byty 2+k.k. s příslušenstýím,
byt 2+k.k. s příslušenstvím, pracovnou a balkonem,
V 6. NP domovní chodbu a

-

atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
byt 3+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
3 byty 2+k.k. s příslušenstvím,
byt 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
byt 2+k.k. s příslušenstvím, pracovnou a balkonem,
v 7. NP domovní chodbu a

-

atelier 1+k.k. s příslušenstvím,
byt 3+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
byt 3+k.k. s příslušenstvím,
2 byty 2+k.k. s příslušenstvím a balkonem,
2 byty 2+k.k. s příslušenstvím,
byt 2+k.k. s příslušenstvím a pracovnou,
v 8. NP domovní chodbu a

-

ná místnost s kuchyňským koutem,
mezonetový byt 3+k.k. s příslušenstvím a terasou (obyt
šatny, WC a koupelna v 2. úrovní
WC, koupelna s WC a terasa V 1. úrovni a 2 ložnice, 2
bytu označené jako 8. NP BIS),
ná místnost s kuchyňským koutem,
mezonetový byt 4+k.k. s příslušenstvím a terasou (obyt
úrovni bytu označené jako 8. NP
WC a terasa v 1. úrovni a 3 ložnice, WC a 2 koupelny V 2.
BIS),
ná místnost s kuchyňským koutem,
mezonetový byt 4+k.k. s příslušenstvím a terasou (obyt
V 2. úrovni bytu označené jako
WC a terasa V 1. úrovni a 3 ložnice, šatna, WC a koupelna
8. NP BIS),
místnost s kuchyňským koutem,
mezonetový byt 4+k.k. s příslušenstvím a terasou (obytná
WC a koupelna V 2. úrovni bytu
WC, komora a terasa V 1. úrovni a 3 ložnice, 2 šatny,
označené jako 8. NP BIS),
ná místnost s kuchyňským koutem,
mezonetový byt 3+k.k. s příslušenstvím a terasou (obyt
v 2. úrovni bytu označené jako
WC a terasa V 1. úrovni a 2 ložnice, šatna a koupelna s WC
8. NP BIS),
ostí a terasou (obytná místnost
mezonetový byt 5+k.k. s příslušenstvím, hobby místn

lna s WC, spíž a terasa V 1. úrovni a
s kuchyňským koutem, ložnice, 2 komory, WC, koupe

v 2. úrovni bytu označené
3 ložnice, šatna, WC, koupelna, koupelna s WC a hobby místností

—
-

jako 8. NP BIS)
1 hydraulický výtah nákladní o nosnosti 4000kg (autovýtah)
l lanový výtah osobní o nosnosti 63 0kg
vertikální propojení podlaží dvouramenným schodištěm
kou 2xDN 50 délky cca 10m
Napojení budovy na CZT je řešeno teplovodní přípoj

u stavebníkem na základě územního
napoj enou na stávající horkovod v ulici Ocelářská, vybudovano
003.
rozhodnutí čj. MHMP/304038/03/OUIUS/Me ze dne 25.6.2
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Ke kolaudaci b\lv předloženy požadované doklady:
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby Včetně potvrzení o jejím předání
na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení IMIP ze dne 14.1.2008 (bytový dům)
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně potvrzení o jejím předání
na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení IMIP ze dne 12.10.2007 (kanalizační přípojka)
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně potvrzení o jejím předání
na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení IMIP ze dne 11.9.2007 (horkovodní přípojka)

geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně potvrzení o jejím předání
na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení IMIP ze dne 17.1.2008 (přípojky vody, silnoproudu
a slaboproudu, vj eZd k nákladnímu výtahu - autovýtahu)

zpráva o revizi hromosvodu ze dne 10.12.2007, vystavená revizním technikem _

59 ráv o revizi el.zařízení, stavené 11/2007 až 1/2008 revizním technikem—
(bytY)
zpráva o revizi el.zařízení ze dne 10.12.2007, vystavená revizním technikem—

— (systém EPS)
zpráva o revizi el.zařízení ze dne 10.12.2007, vystavená revizním technikem _

—(hlavní rozvaděč domu)
zpráva o revizi el.zaříZení ze dne 12.12.2007, vystavená revizním technikem _

— (rozvody nn pro protipožární vybavení, rozvaděč ERP)
z ráva o revizi el.zařízení ze dne 16.1.2008, vystavil revizní technik—
(0,4kV pro napájení bytového domu)

zpráva o revizi el.zařízení ze dne 11.12.2007, vystavená revizním technikem—

— (elektroinstalace 2-PP budovy)
zpráva o revizi el.zařízení ze dne 11.12.2007, vystavená revizním technikem-

— (elektroinstalace 1.PP budovy)
zpráva o revizi el.zařízení ze dne 11.12.2007, vystavená revizním technikem—
— (rozvaděče bytové a společné spotřeby)
zpráva o revizi el.zařízení ze dne 9.11.2007, vystavená revizním technikem

_ (parkovací systémy)
protokoly o kusové zkoušce rozvaděče ze září až října 2007

protokol o prohlídce a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace ze dne 3.1.2008
protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 8. NP ze dne 12.12.2007
protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 7. NP ze dne 31.10.2007
protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodmho potrubí v 6. NP ze dne 22.10.2007
protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 5. NP ze dne 11.10.2007
protokol o proh1ídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 3. a 4. NP ze dne 9.10.2007
protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 2. NP ze dne 4.9.2007
protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 1. NP ze dne 17.1.2007
protokol o prohlídce a tlakové zkoušce vodovodního potrubí v 1. PP ze dne 24.7.2007
potvrzení o proplachu vodovodního potrubí ze dne 29.1.2008
protokol o měření a zaregulování vzduchotechnického zařízení ze dne 25.1.2008
protokol o provedení tlakové zkoušky výměníkové stanice ze dne 16.10.2007
protokol o provedení tlakové zkoušky stoupacího potrubí ústředního vytápění v 1. NP až

8. NP ze dne 11.7.2007
protokol o provedem’ tlakové zkoušky ležatých rozvodů ústředního vytápění v 1. PP a 1. NP
ze dne 7.7.2007
protokol o provedeni tlakove’ zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 1. NP ze dne

7.1.2007
protokol o provedeni tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění V 2. NP ze dne

5.9.2007
protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředm'ho vytápění v 3 a 4. NP ze
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dne 9.10.2007
ze dne
protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 5. NP
1 1.10.2007
protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění V 6. NP ze dne
22.10.2007
dne
protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 7. NP ze
3 1.10.2007
dne
protokol o provedení tlakové zkoušky bytových rozvodů ústředního vytápění v 8. NP ze
12.12.2007
protokol o provedení topné zkoušky ústředního vytápění ze dne 18.12.2007
stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti a.s. ze dne 21.1.2008, zn. 125/08/3/02
k.ú.
kzaslepení průmyslového vodovodu DN 500 na hranici pozemků 464/30 a 480/13,
Vysočany a neosazení uzávěru a podzemního hydrantu a vyjádření společnosti Pražské
vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 22.1 .2008, zn. D0/001/08/Ce
kanalizační
stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. ke kolaudačnímu řízení

přípojky DN 200 ze dne 31.10.2007
zápis o tlakové zkoušce vodovodní přípojky ze dne 16.1.2008
prohlášení o shodě vydaný dne 30.1.2008 zhotovitelem stavby společností Podzimek a
symové s.r.o.
doklady o likvidaci stavebního odpadu (potvrzení firmy VS-EKOPRAG s.r.o. o převzetí
odpadu)
doklad o předání a převzetí pozemku dotčeného stavbou zpět do správy TSK hl.m. Prahy
dopravní značení odsouhlasené odborem životního prostředí a dopravy Úřadu městské části
Praha 9 ze dne 6.2.2008
inspekční certifikát pro parkovací systém Klaus vydaný za TÚV SÚD Czech s.r.o. Ing.
Miroslavem Seidlem dne 12.11.2007

inspekční zpráva pro parkovací Klaus vydaná inspektorem TÚV SÚD Czech s.r.o. Petrem
Rýparem dne 12.11.2007
geometrický plán č. 1464-18/2007, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
Ing. Milenou Reiserovou dne 6.4.2007 a potvrzený Katastrálním úřadem dne 23.4.2007
prohlášení o shodě číslo výrobku 1107 008 02 (osobní lanový výtah KONE Concept 435
o nosnosti lOOOkg), vydaní 5.2.2007
protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického nákladní ' ahu v'robní číslo

43/2007 o nosnosti 4000kg, vydaný dne 12.9.2007 reviznim technikem“
posouzení

shody pro

hydraulický

nákladní

výtah výrobní

číslo 43/2007

vydaná

autorizovanou osobou TÚV SÚD Czech s.r.o.
potvrzení společnosti Podzimek a synové s.r.o. ze dne 30.1.2007, o odstranění závad
ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického nákladní výtahu výrobní číslo 43/2007
protokol posouzení shody pro osobní lanový výtah 'robní číslo 1107 039 01 o nosnosti

630kg, vydaný dne 30.11.2007 reviznim technikem_

_
potvrzení společnosti Podzimek a synové s.r.o. ze dne 31.1.2007, o odstranění závad
osobního lanového výtahu výrobní číslo 1107 039 01
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 31.1.2008,

zn. HSAA-l5613-1346/ODP-4-2007
stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 11.2.2008, čj. S.HK/3545/25958/07
doklady o likvidaci stavebního odpadu (potvrzení společnosti Šamonil,s.r.o. o uložení
stavebního odpadu)
prohlášení zhotovitele stavby, že materiály a výrobky zabudované do stavby byly použity
v souladu s ust. § 47 původního stavebního zákona a že na všechny použité materiály a
výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě
-6-
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souhlas odboru životního prostředí a dopravy Městské části Praha 9, Úřadu m.č. ze dne
5.11.2007, č.j. P09 061699/2007-S P09061698/2007N0j s místní úpravou silničního

-

provozu
prohlášení o shodě na celé dílo teplovodní přípojky ze dne 29.10.2007

:?

-

geodetická dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladu o jejím předání
na Útvar rozvoje hl.m. Prahy ze dne 23.10.2007 (teplovodní přípojka)

f

zápis o odevzdání a převzetí díla (teplovodní přípojky) ze dne 30.10.2007
tlaková zkouška těsnosti teplovodní přípojky ze dne 20.7.2007

-

zpráva o revizi elektrického zařízení (sdělovací kabel, revize alarmsystému a optochránič

HDPE — pro teplovodní přípojku) ze dne 28.7.2007, vystavená revizním technikemů

v celém

rozsahu zjistil, že skutečným provedením staveb a jejich užíváním, nejsou ohroženy veřejné
zájmy, především ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života. Na základě výsledku
provedeného kolaudačního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je vevýroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení

k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání je
nutno podat s náležitostmi dle § 82 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád. Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis.

Ing. Václav V a n ě k
vedoucí odboru výstavby a územm'ho rozvoje

RQZhodnuLLíQQQLŠng
I. účastníkům řízení:

l’Ocellot, a.s., Zbraslavská 32/2, Praha 5
Hl.m. Praha zast. odborem správy majetku MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10
IMMOENERGETIKA, a.s., Na Sychrově 975/8, Praha 10
ETT ENERGETIKA, a.s., Kolbenova 159, Praha 9

Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Cihelná 4/548, Praha 1
H. dotčeným orgánům

-

Hygienická stanice hl.m. Prahy, pobočka Praha-sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9

-

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Gen. Janouška 844, Praha 9
DQP MHMP, drážní správní úřad, Jungmannova 29/35, Praha 1

-

OZPD Úřad m.č. Praha 9, Sokolovská 324, Praha 9

-
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Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 po přezkoumání návrhu

L. ..:-.“f. .

-

III. kopie

-

TSK hl.m.Prahy, Štefánikova 23, Praha 5

—

Pražské teplárenské a.s., Partyzánská 7, Praha 7
spis

-

ref.

Toto rozhodnuti nabylo právní moci dne:
Podpis:

