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ROZHODNUTI

Yýroková část:

Úřad městské ěásti Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst,l písm. c/
zákona é, 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon")a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") ve společném územním a stavebním íízení
přezkoumal podle § 84 až 90 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost ovydání rozhodnutí oumístění
a povolení stavby, kterou dne 3.9.2012 podala firma

Wemac s.r.o., IČO 60745169, Technologický areáI VÚ Běchovice 10b, 190 11 Praha _

Běchovice 911o
kterou zastupuje
akad.arch. Jiří Lasovský, nar. 7.8.1954, Gorazdova 11357,120 00 Praha 2 - Nové Město

(dále jen "stavebník"), a na základé tohoto přezkoumání:

I. Yydává podle § 81 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně stavby
Přístavba, nástavba objektu a oplocení pozemku

Praha 8, Březiněves, Bezinková č.p. 17 4

Na pozemcích parc. č. 276, 277ll, 27712, 278 v katastrálním území Březiněves se umisťuje změna
dokončené stavby ó.p. I74 umístěné na pozémku parc. č, 276 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním
území Březiněves.

Popis stavby:

o Přístavba k objektu z jihovýchodní strany o rozměrech cca 4,9 x 10,9 m

o Zvýšení objektu o cca 1,3 m

. oplocení objektu z jihozápadní strany zděným plotem výšky 1,8 m v délce cca 27 m s vjezdem šířky
5,6 m, část pozemku bude oplocena z dráténých sítí s profilovými sloupky s osovou vzdáleností
2,5I m.Ze severozápadní strany zůstane zachovánvjezdnapozemek o šíři 3,5 m.

Zména stavby nazvaná,,Regenerace a vestavba administrativní funkce do stávajícího objektu", Praha,
Březiněves, Bezinková č.p. 174 (dále jen "stavba") bude umístěna podle dále uvedených podmínek
na výše uvedených pozemcích při ulici Bezinková v Praze 8, jak je zakresleno v ověřené dokumentaci
(koordinační situace na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500), kterou po nabytí právní moci
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územního rozhodnutí obdrží navrhovatel v souladu s ustanovením§92 odst,4 stavebního zákona a § 11

vyhlášky ě. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Do stávajícího hospodářského stavení napozemku parc.č. 276 v k.ú. Březiněves bude vestavěno
samonosné mezipatro. Y přízemí bude skladový prostor a v podkroví budou umístěny kanceláře.
Kjihovýchodní fasádě stávajícího objektu bude přistavěn vestibul o max. půdorysných rozměrech
cca. 4,9 x 10,9 m.

2. Budou respektovány následující výškové kóty, vše v (Bpv):

a) + 0,000 (úroveň podlahy 1,NP) = 252,95 m n,m. Bpv

b) +4,25 (úroveň podlahy podkroví) = 257 ,20 m n.m. Bpv

c) +II,4'72 (úroveň hřebene střechy) =264,422 m n.m. Bpv
3. Dopravní řešení:

Na pozemku parc.č. 278 v k.ú. Březiněves, při severovýchodní straně stávajícího objektu, bude
umístěno 6 parkovacích stání. Z celkového počtu bude 1 stání vymezeno pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace.

Objekt bude napojen na komunikaci Bezinková.

4, Napojení na inženÝrské sítě:

a) Napojení na rozvody NN, vodovod, kanalizaci a plynovod je stávající.

b) Dešťovávoda ze střechy bude likvidována na vlastním pozemku. Dešťová vodaz parkoviště bude
zasakovat přes vegetační tvárnice do štěrkopískové vrstvy.

5. Architektonické. materiálové a barevné řešení přístavby:

Stávající objekt je zastřešen sedlovou střechou z taškové pálené krytiny cihlově ěervené barvy.
Z jihovýchodní strany bude k objektu připojena skleněná přístavba se sedlovou střechou.

Vnější omítka bude štuková vápenocementová s minerálním fasádním nátěrem světlé barvy. Stávající
pohledové prvky fasády zlícových cihel budou zachovány, spáry budou vyčištěny a vyspárovány
šedou barvou.

6. Oplocení:

Oplocení bude provedeno na pozemcích parc.č. 276,27711,27712,278 v k.ú. Březiněves. Oplocení
bude ze severovýchodu v déIce 26,56 m zdéné zrežného cihelného zdiva o max. výšce 1,8 m
s vjezdem šíře 5,6 m, zbývající oplocení bude z drátěného pletiva na ocelových sloupcích o max.
výšce 1,8 m.

il. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky ě. 52612006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební poyolení
na stavbu:

Přístavba, nástavba, stavební úpravy stávajícího zemědělského objektu
v souvislosti se změnou užívání na administrativní objekt

Praha 8, Březiněves, Bezinková č.p.174

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. ě. 276,278 v katastrálním ízemí Březiněves.
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Stavba obsahuje:

o Demontážvnitíních konstrukcí včetně podlah, štítové stěny a střešní krytiny.

. Úprava krovů pro pásy oken pod střechou z důvodu prosvětlení podkroví.

o Lehká prosklená přístavba vstupního prostoru se schodištěm do podkroví.

o vestavba stropu železobetonovou deskou s protipožátrním obkladem z píízemí.

. vyzdění příček

o Dispozice:

o Vestibul, schodiště, prostor pro výtahovou plošinu, velkosklad, čistý sklad, dílna, předsíň,
WC + lmývárna, technická místnost

o Vstupní chodba, schodiště, prostor pro výtahovou plošinu, zasedací místnost, kuchyňka +
jídelna, předsíň hygienického zázemí, WC, WC + úklid, skupinová kancelář, utilitární
místnost + respirium, 2 x sklad

. Vytápění zajištěno tepelným čerpadlem výkonu 23kW, k přitápění elektrokotel o výkonu 6kW. Jako
záIoha budou v podkroví umístěny krbové kamna, která budou napojena na víceplášťový nerezový
komín s vyústěním nad střechu.

. Objekt je napojen stávající přípojky elektro, plyn, vodovod, kanalizace. Domovní část plynovodní
přípojky bude zrušena.

. Objekt je dopravně napojen na ul. Bezinková. Doprava v klidu řešena 4 parkovacími stání pro osobní
automobil a 2 pro dodávky na pozemku stavebníka. Z celkového počtu bude 1 stání vymezeno pro
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

o stavební úpravy stávajícího sjezdu z komunikace.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1, Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Jirát, ČreIr
0010279, která bude po nabytí právní moci vrácena stavebníkovi; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebnft oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejméně 7 dní před zahájením stavby.

3. Vzhledem k rozsahu stavby není nutho stavebnímu úřadu oznamovat jednotlivé fáze výstavby
pro provedení kontrolních prohlídek stavby.

4. Stavba bude dokončena do 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo bude stavebnímu úřadu

oznámeno píed zahá4ením stavby.

6. Při reaiizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.
7. Spolu se žádostí o vydání kolaudaěního souhlasu stavebník předloží stavebnímu úřadu:

a) doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti pokud jeho další využití nebude možné
b) geometrický plán podle předpisů o katastru nemovistosí,
c) doklad o předání geodetické dokumentace vytýčení a skutečného provedení stavby

se souřadnicemi lomových bodů a výškových údajů ve výškovém referenčním systému Bpv
na Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57,Praha2,

d) potvrzení o provedení archeologického výzkumu,
e) doklad ořádné funkci a zaregulování vzduchotechniky.
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(§ 27 odst, I zákona č, 500/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")):

Wemac s.r.o., IČ 60745l69,Technologický areáIvÚ Běchovice 10b, 190 11 Praha 9-Běchovice

odůvodnění:

Dne 3.9.2OI2 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby, Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebnfto zákona
v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne 6.1L2OI2, čj, MCP8 I49471l20I2 podle
§ 140 odst.4 správního řádu.

Stavební úíad oznámil opatřením ze dne 5,I2,20I2 zahájení společného územního a stavebního řízení
úěastnftům íízení, dotčeným orgánům a veřejnosti, Kprojednání žádosti současně nařídil ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na77.7.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol,

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním íízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastnky řízení a s dotčenými
orgány a zjistll, že jejím uskutečněním nebo ažíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, schváleným usnesením
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32lI999 Sb., hl.m. Prahy, o závazné
ěásti územního plánu hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a ve znění změny Z t00}l00, vydané
Opatřením obecné povahy hl.m. Prahy č. 612009 (dále jen ,,ÚPn";, neboť plocha, na kterou
se stavba umisťuje, je určena pro funkční vylžití "SV-všeobecně smíšené", s čímž je navržená funkce
v souladu.

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle ustanovení vyhlášky
č. 2611999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "OTPP") a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby:

- čl. 4 odst. 1 OTTP - umístění stavby a míra zastavění pozemku odpovídá urbanistickému
a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení
a zdr av ého životního prostředí

- čl. 8, odst.] OTTP - vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické,
životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany
památek, požfuní ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení
a oslunění anazachovánípohody bydlení, odstupy umožňují údržbu staveb aažívání prostoru
mezi stavbami pro technická či'jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím
území

- čl. ]] odst. 7 OTTP - likvidace dešťových vodznavržené přístavby bude řešena vsakem na pozemku
stavebníka.

- čl. 13 OTTP - stavba je v souladu s požadavky z hlediska vlivu staveb na životní prostředí,
požadavky na soulad architektonického ztvárnéní, dispoziční konstrukční a materiáIové řešení
staveb musí být vsouladu sjejich významem a umístěním a spožadavky na jejich užívání
a životnost.

- čl, 22 OTPP všeobecné požadavlq - neohrožuje živoí, zdtaví, zdravé životní podmínky ani životní
prostředí, jak plyne z vyjádření dotčených orgánů státní správy, dle projektové dokumentace je
stavba navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky budoucích
uživatelů, uživatelů okolních staveb a ani nebude ohrožovat životní prostředí.

- čL 50, odst. 5 OTPP, doprava v klidu - je navrženo 6 parkovacích stání, z toho jedno stání pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace, která jsou situována na pozemku parc.ě, 278
v k.ú. Březiněves.
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V souladu s ustanovením § 4 vyhl, č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu, byly mimo jiné předloženy tyto doklady:

- 3x projektová dokumentace - architektonicko stavební část, ZTI (vypracoval Ing. Michal Jtrát,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČraIr OOI02'79), stavebně-konstrukční část
(vypracoval Ing. Ladislav Fornůsek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČreIr 000193a);
Út 1vypracoval Ing. Dana Vágnerová, autorizovaný tnženýr pro techniku prostředí staveb,
specializace vytápění a vzduchotechnika, Čretr 0007495), elektro (vypracoval Ing. Michal Jirát,
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČraIr 02Ot072) vzduchotechnika
a klímatizace (vypracoval Ing. Jindřich Hvížďala, autorizovaný inženýt pro techniku prostředí
staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, ČreIr 0700949);

- požárné bezpečnostní řešení stavby, vypracoval Ing. Marina Doubková, alíorizovaný inženýr
pto požánníbezpečnost staveb, ČXeIr 0006591

- inženýrskogeologický průzkum - zpracoyaný RNDr. Pavlem Podpěrou HUPO-IGS
- prukaz energetické náročnosti budovy zpracovaný Ing. Michaelou Šperlovou
- plná moc k zastupování stavebníka

Stavební úřad při stanovení lhůty pro dokončení stavby vycházel znávrhu stavebníka, který v žádosti
uvedl, že stavba bude dokončena do do 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a shledal
tuto lhůtu přiměřenou.

stanoviska sdělili:
- MHMP, odbor životního prostředí, dne 4,9,2012pod spis. zn. S-MHMP-0828015|20I2|1|OZP|YI
- ÚVtČ Praha 8, odbor životního prostředí, dne 11.6.2012 spis. zn. SZMCPS 0755781201212
- ÚVtČ Praha 8, odbor dopravy, oddělení dopravního rozvoje, dne 15.10.2012 pod č. i. MCP8

136913l2ol2
- ÚVtČ Praha 8, odbor výstavby, odd. vodoprávní, sp. zn. MCP8 II"7225l20I2/OV.Bur ze dne3.9.2012
- MČ Praha - Březiněves, čj. MCPBREZ0039 l20I3lMYí, ze dne 2I.1,2013
- HZS hl. m. Prahy, dne2852012podč. j. HSAA-7I68-3|20I2
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, spis. zn. S-HSHMP 25187l20I2l7O03 ze dne II.6.2012

Při vymezování okruhu úěastníků územního řízení o změně stavby dospěl stavební úřad k závéru,
že v daném případě podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadaíele), který je zátoveň vlastníkem
pozemků výstavby parc. č,276,277lI,277/2 a278 v k.ú. Březiněves a objektu na pozemku parc.č.276
v k.ú. Březiněves (Wemac s.r.o.), dále vlastqftovi sousedních pozemků parc. ě. 15lI,27416, 27512, 282lI
a 28213 v k.ú. Březiněves (Městslú část Praha - Bře7iněves), vlastníkovi sousedních pozemků
parc. č. 275lI,274l3 a 274l4 v k.ú. Březiněves (Hlavní město Praha) a vlastníkovi sousedního pozemku
parc. č. 274lIv k.ú. Březinéves(PozemkovýfondČeske republilcy), Dálepodle § 85 odst. 1b) stavebního
zákonaje účastníkem každého územního řízení obec (Hl,m. Praha, zastoupena Únarem rozvoje města)
a podle § 85 odst. 2 c) ten, komu zv|áštní zékon toto postavení píiznává. Zvláštním zákonem je v tomto
případě zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18 odst. 1

písm. h) obsahuje oprávnění městské části (Městská část Praha - Březiněves) vystupovat jako účastník
územního řízení, v nichž vydáváúzemní rozhodnutí v územi této městské části.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za polžití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst.
zákona o umístění stavby:

Městská část Praha - Březiněves, Pozemkový
ÚRM, Hlavní město Praha

2 a 3 sptávního řádu) v íízení podle § 85 stavebního

fond České republiky, Obec hl.m.Praha, zastoupena

Účastníci řízení - další dotčené osob},: (§ 27 odst. 2 správního řádu) v řízení podle § 109 stavebního
zákona o povolení stavby:

Městská část Praha - Březiněves, Pozemkový fond České republiky, Hlavní město Praha

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřej nosti :

- Veřejnost s ústního jednání nezúčastnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastnftů k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniŠtě

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhté stavby
se mohou oznaěit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Dokončenou stavbu Ize užívat podle § I22 stavebního zákona pouze na základé kolaudačního souhlasu.
Stavebník požáďá stavební úřad o vydáníkolaudačního souhlasu a v žádosti uvede apředloží identifikační
údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
pritóZi zejména góometrický plÁn, doklad o předání geodetické dokumentace na Útua. rozvoje hl.m.
Prahy, předloží revize elektro, hromosvodu, doklad o likvidaci stavebního odpadu, doklad o provedení
tlakové zkoušky vodovodního potrubí, těsnosti kanalizace a ÚT, doklad o provedeném archeologickém
pruzkumu a doklad o provedení opatření proti pronikání radonu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciáInímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Rozhodnutí má podle § 93 odst, 1 stavebního zákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěi zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci.

poučení účastnftů:

Proti rozhodnutí o umístění stavby se lze odvolat do 15 dnŮ ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu

Magistrátu hl. m, Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem

stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý úěastnft dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na niáklady účastnfta.

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň íel.ref.: 222 8O5 3'75 tel. sekretaíiát: 2Z2 805 ] 19, íax. 222 805 723
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Proti rozhodnutí o povolení stavby se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu
Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastnft potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.

Vzhledem k tomu, že se výroky rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení vzájemně podmiňují,
má odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby odkladný účinek proti stavebnímu povolení.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Josef Gorčík
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znéní pozdějších předpisů,
položky l7 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč byl zaplacen dne 23,L20I3.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚnnČ Praha 8
a Únnč Praha -Březiněves.

vyvěšeno dne: .. ..((,.(..{.q.fr. .........sejmuto dne: ......?,Í,. {Ku**.íi;šť
ř ii.AF{A - řlŘ}:Zf er ĚVEs

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení, i],i,ij Lil,,,!; ',:i'liij,;i;il',
,?i,u}y' l l

Doručí se:

Účastníci íízení- doručuje se veřejnou vyhláškou na:

a) úřední desku ÚtVtČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)

b) úřední desku ÚnnČ Praha - Březiněves, U Parku I40,I82 00 Praha 8 - Březiněves (ke zveřejnění
po dobu 15 dnů apodání zprávy o zveřejnění)

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou (účastníci územního řízení dle ust. § 85 stavebního zákona):
1. akad.arch. Jiří Lasovský, Gorazdova č.p, 357lI, Nové Město,I2O 00 Praha 2

2. Obec hl.m. Praha, zastoupena URM, IDDS: c2zmahl
3. Městská část Praha - Březiněves, IDDS: atzaqa2

Pracoviště: U Meteoru 6, haha 8 - Libeň tel.reí.: 222 805 375 tel . sekretariát: 222 805 1 1,9 , íax, 222 805 1 23
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Ostatní účastníci íízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zékona veřejnou vyhtáškou dle ust. § 25 odst. 1

správního řádu

Doporučeně do vlastních rukou (účastníci stavebního íízení dle ust. § 109 stavebního zákona):
akad.arch. Jiří Lasovský, Gorazdovaě,p,357lI, Nové Město, 120 00 Praha2
Městská část Praha - Březiněves, IDDS: atzaqa2

4. Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h
5. Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9

Doporučeně:
6. Hygienická stanice hl.m. Prahy, IDDS: zpqal2i
"7,HZS_hL m. Prahy,IDDS: jm9aa6j
8. UMC Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklovaě.p. Il35,180 00 Praha 8-Libeň
q. ÚNrIČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova 35, 180 48 Praha 8
10, MHMP, odbor životního prostředí, IDDS: 48ia97h
11. MHMP, odbor územního plánu, IDDS: 48ia9'7h

Na vědomí:
12. Wemac s.r.o.,IDDS: ftjbuwu

Co:
spis
evidence
OKS-zde

Za správnost vyhotovení odpovídá Zdeňka Siegerová.

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.teí.:222 8O5 375 tel. sekretariát: 222 8o5 7 19, fax. 222 805 123


