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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 186994/2018 V Praze dne: 13. 8. 2018 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 092620/2018/OV/Kot 
Značka: P-3061/1/Dejvice 
Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková 
Kontaktní spojení: tel.: 220 189 604 / skotasko@praha6.cz 
Referentské č.: 60 
Příloha: Celková situace 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 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, 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 
19.4.2018 podala 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, Žatecká 110/2, 110 00  Praha 1, 
kterou zastupuje Ing. Tomáš Spilka, IČO 12599603, Úvoz 167/10, 118 00  Praha 011 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

p r o  z á m ě r  s  n á z v e m  

„akce č. 1/4/M63/00 
Obnova vodovodních řadů  

ul. Zengrova, Mylnerovka, Praha 6“ 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3061/1 (ostatní plocha), parc. č. 4245 (ostatní plocha), parc. č. 
4246/1 (ostatní plocha), parc. č. 4247 (ostatní plocha), parc. č. 4248/1 (ostatní plocha), parc. č. 4263/1 
(ostatní plocha),  parc. č. 4263/5 (ostatní plocha), parc. č. 4263/6 (ostatní plocha), parc. č. 4263/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 4266/1 (zahrada) v katastrálním území Dejvice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Náhrada starého stávajícího veřejného vodovodu, který je ve špatném technickém stavu, novým 
vodovodním řadem za účelem zlepšení tlakových poměrů a kvality vody v síti veřejného vodovodu 
v ulicích Zengrova, Mylnerovka a propoj ulice Rychtářská/Na Klimentce.  Stavba bude provedena jako 
jeden celek a objekt. 
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Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, 
která obsahuje celkovou situaci - výkres s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb 
a vlivů na okolí, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Nový vodovodní řad (obnova stávajícího) bude umístěn v ulici 
- Zengrova od náměstí Na Santince až po křižovatku Zengrova/ Na Míčánce (LT DN 100, dl. 

386,5 m), 
- v celé ulici Mylnerovka (LT DN 100, dl. 182,0 m), 
- a propoj ulice Rychtářská/Na Klimentce  (LT DN 100 dl. 31,0 m). 

3. Celkově bude obnoveno 599,5 m vodovodního řadu z tvárné litiny profilu DN 100 v materiálovém 
provedení s těžkou protikorozní ochranou (zrušeno bude 599,5 m vodovodu DN 100).  

4. Nové vodovodní řady budou položeny částečně v původních (Mylnerovka) a částečně v nových 
trasách (Zengrova), v souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi (kanalizační stokou VP 500/875 

ZCI, DN 250, 300 a STL plynovodem PE 63, NTL plynovodem OC 150). 

5. Stávající vodovodní přípojky v celkovém počtu 12 ks budou přepojeny na nové vodovodní řady 
včetně provedení jejich obnovy. 

6. Nové vodovodní řady budou prováděny standardní pokládkou v pažené rýze otevřeného výkopu.  

7. Povrchy (komunikace, zeleň), které budou stavbou narušeny, budou obnoveny. 

8. Zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, není však 
předmětem umístění. 

9. Ke stavebnímu (vodoprávnímu) řízení žadatel doloží projektovou dokumentaci a zásady organizace 
výstavby, zpracované tak, aby zahrnovaly 

a) Při stavebních pracích bude postupováno v souladu s požadavky a vyjádřeními dotčených orgánů, 
správců a provozovatelů inženýrských sítí, správců komunikací, společností a organizací, které 
jsou součástí dokumentace. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny v souladu 
s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a v souladu s dohodami 
se správci těchto sítí. Výkopové práce budou prováděny v souladu s „Technickými podmínkami 
pro provádění zásypů rýh a výkopů inž. sítí“ (vydala TSK hl.m. Prahy 19.11.2001), v blízkosti 
inženýrských sítí budou prováděny pouze ručně. Budou respektována ochranná pásma 
inženýrských sítí. 

b) Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit přesné vytýčení všech podzemních inženýrských 
sítí nacházejících se v místě stavby. 

c) Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací 
musí být dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů kom. a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené usnesením RHMP č.95 ze dne 31.1.2012 
s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 28.1.2014 s účinností 
od 1.2.2014. 

d) Budou přijata účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí stavby prachem a hlukem. V rámci 
stavebních prací nebudou překročeny platné hygienické (hlukové) limity dle ustanovení Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. 

e) Při realizaci je nutno zachovat přístup do okolních stávajících objektů, vjezd dopravní obsluze 
a pohotovostním vozidlům a provoz MHD. 

f) K ovládacím armaturám vodovodních řadů bude zajištěn trvalý veřejný přístup a dostatečná 
manipulační plocha pro jejich provoz a údržbu. 

g) Po celou dobu stavby bude žadatel zajišťovat údržbu a čištění komunikací v úsecích dotčených 
stavební činností. 

h) Při realizaci bude zachována průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu 
pro mobilní požární techniku a stávající venkovní hydranty budou přístupné. 

i) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými 
látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny 
tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. 
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j) Projektová dokumentace ke stavebnímu (vodoprávnímu) řízení bude předložena státnímu 

podniku Povodí Vltavy k vydání stanoviska správce povodí a bude obsahovat: odvodnění 

staveniště, které bude navrženo tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění 

povrchových a podzemních vod v dané lokalitě. 

k) K žádosti o stavební povolení žadatel doloží řešení vlastnictví a správy nově vybudovaného řadu 
po dokončení. 

10. Stavba bude koordinována s akcemi sdělenými navrhovateli TSK hl. m. Prahy 
- akce č. 2016-1025-02338 Zengrova, Rychtářská a okolí, st. úpravy NTL, P6 
- akce č. 2016-1025-03060 Zengrova, rekonstrukce komunikace, P6 
- akce č. 2011-1025-01973 Název nového krytu Na Klimentce, Zengrova, nová voz. + chod., P6 
- akce č. 2016-1025-02266 Název nového krytu Na Míčánce, SÚ vozovky (Na Klimentce – 

Na Fišerce), P6  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Pražská vodohospodářská společnost a.s.,  Žatecká 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
 

Odůvodnění: 

Dne 19.4.2018 podal žadatel PVS, a.s., IČO 25656112, Žatecká 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město, 
kterou zastupuje Ing. Tomáš Spilka, IČO 12599603, Úvoz 167/10, 118 00  Praha 011, žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výroku rozhodnutí. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 2.5.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
28.6.2018. 

Stavební úřad oznámil dne 18.7.2018 pod č.j.: MCP6 169654/2018 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy 
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil stavební úřad od ústního 
jednání a stanovil lhůtu 15 dnů pro uplatnění námitek.  
Oznámení o zahájení územního řízení ze dne 18.7.2018 doručil stavební úřad v souladu  s § 87 odst. 1 
stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení bylo 
doručováno veřejnou vyhláškou -– vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 6 od 18.7.2018 do 3.8.2018, 
ve smyslu § 144 odst. 6 správního řádu, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. 
Oznámení bylo zároveň zveřejněno ve smyslu § 25 správního řádu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení upozorněni, že své námitky a připomínky mohou 
uplatnit ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Dále byli účastníci řízení v souladu s ustanovením § 89 odst. 5 stavebního zákona 
v oznámení o zahájení řízení upozorněni o podmínkách uplatňování námitek podle ustanovení § 89 odst. 
1 až 4 stavebního zákona.   
Dotčené orgány byly současně upozorněny, že mohou uplatnit svá stanoviska ve stejné lhůtě jako 
účastníci řízení.  
 
Stručná charakteristika stavby: 

Předmětem umístění stavby s názvem „akce č. 1/4/M63/00 Obnova vodovodních řadů ul. Zengrova, 
Mylnerovka, Praha 6“ je obnova stávajících vodovodních řadů v ulici Zengrova od náměstí Na Santince 
až po křižovatku Zengrova/ Na Míčánce (LT DN 100, dl. 386,5 m), v celé ulici Mylnerovka (LT DN 100, 
dl. 182,0 m) a propoj ulice Rychtářská/Na Klimentce  (LT DN 100 dl. 31,0 m). Stávající nevyhovující 
vodovodní řady z šedé litiny DN 100 z roku 1927 budou zrušeny a budou nahrazeny novými 
vodovodními řady DN 100 z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou v celkové délce 599,5 m. 
Všechny propoje na obnovovaných vodovodních řadech budou provedeny s osazením v plném počtu 
šoupat. Nové vodovodní řady budou částečně vedeny v původních trasách a částečně v nových trasách 
(v případě původní trasy se vzrostlou zelení nebo v místech přetížení stávajícími trasami inženýrských 
sítí). Stávající přípojky budou přepojeny.  

Potřeba obnovy stávajících vodovodních řadů byla vyvolána nevyhovujícím technickým stavem potrubí. 
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Území se nachází v k.ú. Dejvice se souvislou městskou zástavbou bytovými domy a administrativními 
objekty.  

Dle projektové dokumentace bude výměna potrubí probíhat ve  stávajících a nových souběžných trasách 
s ohledem na splnění normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Stavba bude provedena v otevřeném výkopu při použití pažení stěn nebo pažících boxů. Pažení bude 
před zásypem demontováno a vyjmuto. Povrchy (komunikace a zeleň), které budou stavbou narušeny, 
budou obnoveny. 
Výstavba bude prováděna jako jeden celek v jednotlivých úsecích 40 -70 m tak, aby byl umožněn 
maximální příjezd ke stávajícím parkovištím a vjezdům do jednotlivých objektů.  
 
Projektová dokumentace: 

z 09/2017 – a Ing. Tomáš Spilka - Quion, ČKAIT - 0000171 

Zahájení výstavby: II.Q/2019 
Ukončení výstavby:   IV.Q/2019 
 
K žádosti byly doloženy následující doklady: 
 

- plná moc společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. pro Ing. Tomáše Spilku ze dne 
6.6.2017  

- technické stanovisko TSK hl.m. Prahy, zn. TSK/37264/17/5110/Ve ze dne 6.2.2018 + koordinační 
vyjádření, zn. TSK/2604/17/5130/Ba ze dne 30.11.2017 

- souhlas vlastníka (Odboru evidence MHMP) dotčených pozemků parc. č. 3061/1, 4245, 4246/1, 
4247, 4248/1, 4263/1, 4263/5, 4263/6, 4263/7 a 4266/1 k.ú. Dejvice, č.j. MHMP 293929/2018 ze dne 
28.2.2018 

- vyjádření Odboru územního rozvoje MHMP, č.j. S-MHMP 1707133/2017, sp. zn. S-MHMP 
1603929/2017 ze de 31.10.2017 

- závazná stanoviska a vyjádření, Odboru ochrany prostředí MHMP, č.j. MHMP 1838025/2017, sp. zn.  
S-MHMP-1602848/2017 OCP ze dne 22.11.2017 

- závazné stanovisko OPP MHMP č.j. MHMP 194215/2018 ze dne 2.2.2018 
- závazné stanovisko HZS hl.m.Prahy č.j. HSAA-14047-3/2017 ze dne 14.11.2017 
- stanovisko HS hl.m. Prahy č.j. HSHMP 56166/2017 ze dne 7.11.2017 
- stanovisko ODA MHMP, č.j. MHMP-1612111/2017/O4/Dů ze dne 13.10.2017 
- závazné stanovisko Odboru Kancelář ředitele Magistrátu, č.j. MHMP 1779724/2017, sp. zn. S-

MHMP 1598100/2017 ze dne 9.11.2017 
- stanovisko ODŽP ÚMČ Praha 6, č.j. MCP6 107554/2017 ze dne 31.10.2017 
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikací, ODŽP ÚMČ Praha 6, č.j. MCP6 111749/2018 
- PVS a.s., zn. 5256/17/2/02 ze dne 31.10.2017 
- PVK, a.s., zn. PVK 56663/OTPČ/17 ze dne 6.11.2017 
- PRE distribuce, a.s., zn. S 21130/300048149 ze dne 2.11.2017 
- Pražská plynárenská distribuce, a.s., zn. 2017/OSDS/07713 ze dne 20.11.2017 
- Povodí Vltavy zn. 68627/2017-263 ze dne 12.12.2017 

Dále byly doloženy stanoviska správců poduličních sítí. 

Souhlasy vlastníků pozemků: 

Stavba se nachází na veřejných pozemcích.  

pozemky parc. č. 3061/1, 4245, 4246/1, 4247, 4248/1, 4263/1,4263/5, 4263/6, 4263/7, 4266/1 
v katastrálním území Dejvice, vlastníkem je Hl.m. Praha, souhlas ze dne 31.10.2017 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Plochy, na které se stavba 
umisťuje nebo v nich je navržena výměna potrubí stávajícího, tzn. udržovací práce, jsou určeny 
pro funkční využití OB – čistě obytné území a OV – všeobecně obytné (v zastavitelném území), kde 
liniová vedení technického vybavení jsou doplňkovým funkčním využitím.  

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla zpracována podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. 
Prahy, o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (PSP). 
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Stavební úřad posoudil předložený záměr na základě § 85 odst. 4 nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, neboť 
projektová dokumentace byla zpracována v 09/2017, a dospěl k závěru, že umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území a technickým požadavkům na stavby v hlavním městě Praze 
(PSP). 
 

Dle vyjádření ODŽP ÚMČ Praha 6 je stavbou dotčen zemědělský půdní fond (ZPF) na parcele č. 4266/1, 
k. ú. Dejvice. V souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, protože se jedná o využití pozemku 
k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy 
do původního stavu.  Ostatní pozemky, na které se stavba umísťuje, nejsou vedeny jako součást ZPF.  

Stavbou nedojde ke kácení vzrostlých stromů. 
 
Dle vyjádření OCP MHMP záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 
 

Dle OCP MHMP umístěním stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz, jelikož vodovodní řady 
jsou součástí podzemních inženýrských sítí. 
 

Dle OCP MHMP uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. 
Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1) stavebního 
zákona, podle kterého jsou účastníky řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn, tzn. hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městská 
část Praha 6. Dále dle § 85 odst. 2) jsou účastníky vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

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 použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

Upozornění: 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu 
Magistrátu hl. m. Prahy (STR MHMP) 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 účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka. 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Petr Malotin  
vedoucí odboru výstavby 

  
 
 
Za správnost vyhotovení:  

otisk úředního razítka 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) 
ve výši 3000 Kč byl zaplacen. 
 

   
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) : 
- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel: 

1. Ing. Tomáš Spilka, Úvoz č.p. 167/10, Praha 1-Hradčany, 118 00  Praha 011, zast. žadatele 
  
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný 

záměr uskutečněn a dále podle zvláštního právního předpisu: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v § 18, odst. 1 písm. h) 
2. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
3. Městská část Praha 6, zast. KA ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
 

- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona  - vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn (dodejky):  
4. Odbor evidence majetku MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
5. Odbor hospodaření s majetkem MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
 

- podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona  - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním pozemkům anebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno - uvědomění veřejnou vyhláškou 
6. Městská část Praha 6, úřední deska a elektronická úřední deska po dobu 15 dnů, Čs. armády č.p.   

            601/23, 160 52  Praha 6-Bubeneč 
           pro vlastníky sousedních pozemků (a staveb na nich) k.ú. Dejvice – ulice Zengrova od náměstí 

Na Santince až po křižovatku Zengrova/ Na Míčánce a celé ulice Mylnerovka  
 
Dotčené orgány: 

7. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
8. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i 
9. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
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10. Kancelář ředitele Magistrátu MHMP, oddělení krizového managementu, prostřednictvím 
podatelny MHMP 
11. Odbor územního rozvoje MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
12. Odbor památkové péče MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
13. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
14. Odbor dopravních agend MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 

  
Na vědomí: 

15. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 
16. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
17. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v  
       rozdělovníku, IDDS: 48ia97h 
18. PVS a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 01  Praha 1 
19. Ing. Malotin, zde 
20. evidence UR, pí Faktorová, IPR, IDDS: c2zmahu 
21. Ing. arch. Krásná, evidence UR 
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