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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
Úřad městské části Praha 19
se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbel y

odbor výstavby – stavební úřad
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 – Kbely
Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp
Č.j.: P19 1539/2018-OV/NO
Sp.zn.: UMC P19 7964/2017
Vyřizuje: Bc. Nováková
e-mail: Novakova.michaela@kbely.mepnet.cz
telefon: 286 852 470

V Praze dne 6.3.2018

S
p -----------------K Radonicům

ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a), zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, vydává k žádosti
společnosti ZAVOS s.r.o. IČ: 60203013, sídlem Vinohradská 28/2516 Praha 2, která
zastupuje na základě plné moci ze dne 16.2.2011 stavebníka Hlavní město Praha, se sídlem
Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha, podané dne 11.12.2017 pro stavbu, nazvanou:

„Stavba č. 3136-TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“
na pozemcích parc. č. 987/1, 974, 973/1, 44/2, 87/1, 975, 972/1, 72/1, 96/1, 971, 86, 102/2,
977, 108, 986, 76, 85 v kat. území Satalice, obec Praha, ulici K Radonicům v Praze 9 –
Satalice, ve stavebním řízení podle § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření

stavební

povolení.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené při vydávání tohoto
rozhodnutí.
2) Stavba bude dokončena do 10 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3) Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou, nebo fyzickou osobou, oprávněnou k
provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních
předpisů. Doklad o oprávnění vybraného zhotovitele bude stavebnímu úřadu předložen
nejpozději do 10ti dnů před zahájením stavebních prací.
4) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště umístěna tabule, na které bude uveden
stavebník, druh povolené stavby, pozemková čísla a katastrální území, na kterém byla
stavba povolena, název dodavatele stavby včetně osoby odpovědné za vedení stavby,
správní orgán, který stavbu povolil a dále termín dokončení stavby. Tato tabule bude na
místě ponechána do doby nabytí účinnosti kolaudačního souhlasu.
5) Stavebník je povinen v souladu § 122 stavebního zákona požádat stavební úřad o vydání
kolaudačního souhlasu a spolu s žádostí předložit doklady podle § 121 stavebního zákona.
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6) Stavebník předloží stavebnímu úřadu ke dni konání závěrečné prohlídky stavby za účelem
vydání kolaudačního souhlasu, mj. geometrický plán a potvrzení o předání zaměření
skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt p.v.. Zaměření stavby nutno
předložit Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, (IPR) Vyšehradská 57, Praha 2.
7) Při provádění stavby bude dodrženo:
a) Zemní práce v okolí stávajících podzemních sítí musí být prováděny za příslušného
odborného dozoru odpovědného pracovníka, při dodržení všech bezpečnostních
předpisů směřujících k ochraně zdraví osob zaměstnaných na stavbě.
b) Výkopek bude deponován pouze na místech k tomu určených.
c) Hranice stavby budou pro veřejnost zřetelně vyznačené a za snížené viditelnosti
v nebezpečných úsecích dle situace osvětlené. Případné jámy a rýhy budou bezpečně
ohrazené.
d) Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou jsou stanovené
obecné technické požadavky zajišťující užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace
e) po celou dobu realizace bude zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní
obsluze a hotovostním vozidlům včetně přístupu k ovládacím armaturám inženýrských
sítí
8) Budou dodrženy podmínky dotčených správních orgánů, příp. správců technické
infrastruktury:
a) závazné stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství,
OŽPD ÚMČ Praha 19, č.j.: P19 8321/2018/OŽPD/We ze dne 27.12.2017 zejména:
i) budou používány prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu
ii) plochy, které mohou být zdrojem prašnosti, budou kropeny tak, aby jejich povrch
nevysychal, nebo budou zajištěny proti rozptylu prachových částic do ovzduší
iii) dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště dočišťovány
iv) nákladní prostor automobilů bude zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého
materiálu
v) pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací staveništní dopravou,
komunikace budou neprodleně očištěny
vi) ohraničení zelených ploch bude řešeno tak, aby srážková voda mohla volně
přetékat do těchto zelených ploch
vii) zelené plochy, do kterých budou odváděny srážkové vody, budou řešeny jako
mělké průlehy, které umožní vsakování většího množství srážkové vody
z komunikace a chodníků
viii) podnoží zatravněných průlehů, určených k vsakování, bude tvořeno
propustným štěrkem, umožňující větší infiltraci vody do podloží
ix) na parkovacích stáních podél komunikace bude položena pojízdná zatravňovací
dlažba; tato dlažba bude řešena tak, aby umožňovala vsakování srážkové vody do
podloží
x) při provádění stavby, stavbou samotnou a jejím užíváním nesmí dojít
k negativnímu ovlivnění vodních poměrů, zejména pak jakosti podzemních vod
b) závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 40143/2017 ze dne
30.8.2017
i) Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí ve venkovním
chráněném prostoru staveb přesahovat v době od 7:00 do 21:00 hodin LAeq,T = 65
dB
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c) stanovisko Policie ČR ze dne 27.7.2017 č.j.: KRPA-161300-5/ČJ-2016-0000DŽ
i) místní úprava provozu bude z důvodu možných legislativních změn popř. změny
dopravní situace v lokalitě posouzena až v termínu 60dní před dokončením stavby.
ii) v rozhledových trojúhelnících připojení ne pozemní komunikaci nebude ani
v budoucnu umístěna žádná pevná překážka včetně zeleně a sloupů o průměru
větším než 15 cm
iii) případné návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby
požadujeme předkládat Policii ČR k odsouhlasení vždy nejpozději 30dní před
předpokládaným zahájením prostřednictvím příslušného silničního správního
úřadu

Odůvodnění
Dne 18.9.2017 podala společnost ZAVOS s.r.o. IČ: 60203013, sídlem Vinohradská
28/2516 Praha 2, která zastupuje na základě plné moci ze dne 16.2.2011 stavebníka Hlavní
město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1 žádost o vydání stavebního
povolení pro shora uvedenou stavbu. Podáním žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Dne 27.12.2017 bylo doplněno nové závazné stanovisko OŽPD ÚMČ Praha 19 a dne
10.1.2018 byla doplněna smlouva mezi MČ Praha Satalice a Hlavním městem Prahou o právu
provést stavbu.
Stavební úřad podání přezkoumal a zjistil, že není kompletní, neboť součástí podání
nebylo závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP, bylo následně doloženo pouze
odborné vyjádření národního památkového ústavu, které slouží jako podklad pro vydání
správního rozhodnutí, a sdělení odboru OPP MHMP, že se je možné seznámit s podklady pro
vydání závazného stanoviska, ze dne 13.12.2017.
Z toho důvodů dle stavebního zákona, vyzval stavební úřad stavebníka podle § 45
odst. 2) správního řádu k doplnění žádosti, poskytl mu pro doplnění přiměřenou lhůtu a
současně řízení přerušil.
Dne 19.1.2018 bylo podání doplněno.
Popis stavby:
Jedná se o stavební úpravy komunikace K Radonicům. Stavba zahrnuje úpravu
uličního profilu ulice K Radonicům v délce cca 394m od okružní křižovatky až před
křižovatku s ulicí K Rybníčku díl 1. (úprava křižovatky s ulicí K Rybníčku není součástí
žádosti). Základní šířka komunikace v 1. dílu bude 7m s šířkou jízdních pruhů 3,5m,
s rozšířením v mezi 210m a 270m (u autobusové zastávky) až na 8m. Šířka chodníků bude
1,5m – 2,5m. Dále budou v 1. dílu podél komunikace podélné parkovací pásy šířky 2,0m a
2,2m, zastávkový záliv, obratiště, sjezdy z pozemní komunikace na sousední pozemky.
Komunikace a chodníky budou odvodněny do zeleně a pomocí vpustí do dešťové a jednotné
kanalizace. Součástí stavby komunikace je úprava přilehlých zelených ploch.
Oznámení zahájení stavebního řízení a jeho průběh:
Odbor výstavby jako speciální silniční stavební úřad, oznámil zahájení stavebního
řízení přípisem ze dne 25.1.2018 vydaným pod č.j. P19 264/2018-OV/NO. Vzhledem k tomu,
že mu jsou dobře známi poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro její
posouzení, upustil stavební úřad od místního šetření i ústního jednání.
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Účastníci řízení a dotčené orgány byli v oznámení o zahájení řízení upozorněni, že své
námitky, popřípadě důkazy a závazná stanoviska mohou uplatnit nejpozději ve stanovené
lhůtě 12 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
V řízení bylo zjištěno:
Právo stavebníka k realizaci stavby bylo stavebním úřadem ověřeno v katastru
nemovitostí pro hl. město Prahu na LV 500, 523, 381 k.ú. Satalice, Smlouva o právu provést
stavbu na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha Satalice a Smlouva o právu provést stavbu na
pozemcích ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže Praha-Vinoř.
Projektovou dokumentaci pro stavební úpravy komunikace zpracoval autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby Ing. Daniel Polič, ČKAIT 0011639.
Územní rozhodnutí vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 19 dne 1.3.2017 pod č.j. P19
1273/2017-OV/NO. Nabylo právní moci dne 4.4.2017.
K žádosti o povolení stavby byly předloženy tyto doklady a podklady :
Vyjádření a stanoviska dotčených správních úřadů:
- Odbor výstavby ÚMČ Praha 19 vydal vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení podle
§ 15 odst. 2 stav. zákona bylo vydáno dne 9.1.2018 pod č.j. P19 8142/2017-OV/NO.
- Koordinované závazné stanovisko a vyjádření OŽPD ÚMČ Praha 19 č.j. P19
8321/2017/OŽPD/We ze dne 27.12.2017 a č.j. P19 5047/2017/OŽPD/We ze dne
8.7.2017
- Stanovisko Policie ČR ze dne 27.7.2017 č.j.: KRPA-161300-5/ČJ-2016-0000DŽ
- Závazné stanovisko a vyjádření OCP MHMP č.j. MHMP 1474294/2017 ze dne 19.9.2017
- Závazné stanovisko RED MHMP č.j. MHMP 1320594/2017 ze dne 18.8.2017
- Sdělení ODA MHMP č.j. MHMP -1378157/2017/O4/Kf ze dne 31.8.2017
- Závazné stanovisko OPP MHMP č.j. MHMP 76041/2018 ze dne 15.1.2018
- Sdělení stanovisko OPP MHMP č.j. MHMP 72852/2018 ze dne 15.1.2018
- Vyjádření národního památkového úřadu ze dne 28.11.2017 č.j. NPÚ-311/92107/2017
- Závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy č.j.: HSAA-9714/2017 ze dne 9.8.2017
- Závazné stanovisko HS hl. m. Prahy č.j. HSHMP 40143/2017 ze dne 30.8.2017
- Vyjádření MO-SEM ze dne 2.5.2016 ÚP-447/2-844-2015
Vyjádření a stanoviska správců sítí a technické infrastruktury:
-

Dopravní podnik hl.m. Prahy ze dne 12.12.2017
Povodí Labe, statní podnik ze dne 27.6.2016
Souhlasné stanovisko MČ Praha Satalice ze dne 8.9.2017
Vyjádření odboru evidence majetku ze dne 8.11.2017 č.j.: EVM/VP/1674941/17/be
Technické stanovisko TSL a.s ze dne 19.10.2017 č.j.: TSK/27112/17/5110/Me
Koordinační vyjádření TSK a.s ze dne 17.10.2017 č.j.: TSK/2256/17/5130/Še
ROPID ze dne 5.9.2017
CETIN a.s. platné do 12.5.2018
PVS a.s. ze dne 5.9.2017
PVK a.s. ze dne 21.11.2017
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-

Pražská plynárenská distribuce, a.s. ze dne 25.8.2017
TRADE CENTRE PRAHA ze dne 31.7.2017
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.7.2017 a ze dne 20.10.2017

Stavebník dále předložil vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s působností
na území hl. m. Prahy o existenci podzemních vedení komunikačních sítí na staveništi podle
§ 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které mu sdělil odbor
výstavby Úřadu MČ Praha 19, a které jsou součástí spisu.
Účastníci řízení:
Podle § 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení stavebník, vlastník
stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce není-li stavebníkem, vlastník
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na
pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo
dotčena a dále osoby, jejichž vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být navrhovanou stavbou přímo
dotčena a dále společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 19 posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle
§ 109 odst. 1 písm. a) a c) stavebního zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je
stavebník:
1. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1, zast. společností
ZAVOS s.r.o., IČ: 60203013, sídlem Vinohradská 28/2516 Praha 2
Za účastníky řízení ve smyslu § 109 odst. 1 písm. c), d), e) stavebního zákona a § 27
odst. 2 správního řádu, lze považovat další osoby, pokud mohou být navrhovanou stavbou
přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Za účastníky stavebního řízení ve smyslu
§ 27 odst. 2 správního řádu, považuje odbor výstavby Úřadu MČ Praha 19 tyto osoby:
2. MČ Praha – Satalice, K Radonicům 81/3, 19015 Praha 9 – Satalice
3. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř, Vinořské náměstí
16, Vinoř, 19017 Praha 9
4. Majitelé pozemků parc. č. 3, 1, 10, 12, 32, 30, 45, 46, 71/2, 70, 72/2, 76, 85, 84, 83/3,
83/4, 38, 39/1, 39/3, 36, 41/3, 41/2, 34, 35, 267, 43, 44/1, 976, 97, 96/1, 95/1, 93, 92/1,
91/2, 89, 91/1, 88, 107/3, 107/5, 107/6, 107/2, 105/2, 105/1, 106, 107/1, 925 v k.ú.
Satalice a staveb na nich (čp. 78, 81, 96, 102, 85, 93, 109, 108, 364, 18, 23, 391, 17,
421, 84, 305, 27, 326, 28, 20, 94, 698, 97, 98)
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha – Žižkov,
6. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U
plynárny 500/44, 14000 Praha – Michle
7. PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 15000 Praha – Smíchov
8. TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
9. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
10. UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 5, 140 00 Prha 4
11. Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
12. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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Stavba a její soulad s veřejnými zájmy:
Projektová dokumentace pro stavební povolení je vypracována v souladu územním
rozhodnutím.
Projektová dokumentace navržené stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům
na výstavbu stanoveným vyhláškou nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, nařízení, kterým se
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním
městě Praze (Pražské stavební předpisy) a v souladu s vyhláškou vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
kterou jsou stanovené obecné technické požadavky zajišťující užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Projektová dokumentace stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů,
podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených
orgánů byla souhlasná.
Námitky účastníků řízení:
Ve stanovené lhůtě 12 dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení nebyly
k povolované stavbě uplatněny žádné námitky.
Závěr:
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 19 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a
umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim.
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené
stavby s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu,
stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných
zájmů. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo
rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
Stavebníkovi se připomíná:
- Stavba nesmí být zahájena dříve, než toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním
úřadem.
- Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a realizaci staveb jsou stanoveny v § 152
až 157 stavebního zákona.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle
vyhlášky 8/2008 Sb. HMP o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných
prostranstvích (vyhláška o čistotě).
- Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 5/2007
Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města
Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- O rozsahu nutné geodetické dokumentace pro účely digitální mapy Prahy je možno se
informovat na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, oddělení institutu městské
informatiky hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2.
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Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní
moci, nebude stavba zahájena.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a
dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Magistrátu hl.m. Prahy, odboru
dopravních agend podáním, učiněným u Úřadu MČ Praha 19, odboru výstavby. Odvolání se
podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Úřad MČ Praha 19. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek.

Ing. Ivana P e t e r k o v á
Otisk úředního razítka

vedoucí odboru výstavby

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce) k vyzvednutí po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí:
1. Ověřená dokumentace stavby
2. Štítek „Stavba povolena“
Územní samosprávní celek je v souladu s pol. č. 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, v platném znění, osvobozen od platby správního poplatku za vydání
stavebního povolení pro stavbu pozemní komunikace. Správní poplatek proto nebyl vyměřen.
Doručí se:
Účastníkům stavebního řízení (do vlastních rukou):
1) ZAVOS s.r.o., Fr. Kadlece 16, Praha 8
2) MČ Praha – Satalice, K Radonicům 81/3, 19015 Praha 9 – Satalice
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 19
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou:
3) Majitelé pozemků parc. č. 3, 1, 10, 12, 32, 30, 45, 46, 71/2, 70, 72/2, 76, 85, 84, 83/3,
83/4, 38, 39/1, 39/3, 36, 41/3, 41/2, 34, 35, 267, 43, 44/1, 976, 97, 96/1, 95/1, 93, 92/1,
91/2, 89, 91/1, 88, 107/3, 107/5, 107/6, 107/2, 105/2, 105/1, 106, 107/1, 925 v k.ú.
Satalice a staveb na nich (čp. 78, 81, 96, 102, 85, 93, 109, 108, 364, 18, 23, 391, 17,
421, 84, 305, 27, 326, 28, 20, 94, 698, 97, 98)
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4) Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř, Vinořské náměstí
16, Vinoř, 19017 Praha 9
5) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha – Žižkov,
6) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U
plynárny 500/44, 14000 Praha – Michle
7) PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 15000 Praha – Smíchov
8) TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
9) T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
10) UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 5, 140 00 Prha 4¨
11) Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
12) Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
Dotčeným orgánům:
13) OŽPD ÚMČ Praha 19 – zde
14) Policie ČR – DI - dat. zprávou
15) MHMP - OCP– dat. zprávou
Na vědomí:
16) Úřad městské části Praha – Satalice - úřední deska - pro informování účastníků řízení
zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o vyvěšení
17) TSK a.s., Řásnovka 770/8 Praha 1
18) Stavební archiv
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