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ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Stavební úřad Městské části Praha 7 příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil dle § 86 a § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podanou dne
15.10.2018 žadatelem, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00
Praha 1 zastoupeným společností Pražská vodohospodářská společnost, a.s., IČO 25656112, Žatecká
110, 110 00 Praha 1 a dále zastoupeným společností KO-KA s.r.o., IČO 25117297, Na výšinách 887,
170 00 Praha 7 a na základě toho vydává podle § 79 odst. 1 a § 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:

Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ulice Ovenecká, k.ú.
Bubeneč a k.ú. Holešovice, Praha 7
na pozemcích parc. č. 2027, 2036/1 v katastrálním území Bubeneč a parc. č. 2210, 2214, 2208, 2209,
2211, 2223 v katastrálním území Holešovice.
Stavba obsahuje:
nový kanalizační řad v nové trase v úseku Š 1 až Š 6
prodloužení a přepojení stávajících kanalizačních přípojek v úseku Š 1 až Š 6
dva nové propoje obou obnovovaných vodovodních řadů
čtyři nové hydranty
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
1)V rámci rekonstrukce kanalizace bude umístěn nový kanalizační řad v nové trase v úseku Š 1 až Š 6
v ulici Ovenecká včetně prodloužení a přepojení stávajících kanalizačních přípojek.
a) Nový kanalizační řad DN 400 o délce 117 m bude vybudován na pozemku parc. č. 2027, k.ú.
Bubeneč, z kameninových kanalizačních trub se zvýšenou pevností v úseku Š 1 až Š 4 od křižovatky ul.
Ovenecká a U akademie po křižovatku ul. Ovenecká a U Studánky.
b) Nový kanalizační řad DN 300 o délce 70 m bude vybudován na pozemku

parc. č. 2027, k.ú.
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Bubeneč, z kameninových kanalizačních trub se zvýšenou pevností v úseku Š 4 až Š 6 od křižovatky ul.
Ovenecká a U Studánky.
c) V úseku mezi šachtami Š 1 až Š 6, kde dojde ke změně trasy kanalizačního řadu, budou prodlouženy a
přepojeny stávající kanalizační přípojky pro objekty na jižní straně ulice Ovenecká. Všechny ostatní
stávající přípojky a uliční vpusti pak budou přepojeny na nový kanalizační řad.
d) revizní šachty budou betonové z prefabrikovaných dílců se zděným dnem.
e) V úseku Š 6, Š 7 po křižovatku ul. Ovenecká a Veletržní a v úseku od křižovatky ul. Ovenecká a
Milady Horákové po křižovatku ul. Ovenecká a Dobrovského bude kanalizační řad obnoven v původní
trase.
f) Budoucí změna stávající trasy mezi ulicemi Dobrovského a Letohradská za účelem umožnění výsadby
stromů není předmětem tohoto rozhodnutí.
2) V rámci obnovy dvou stávajících vodovodních řadů ve stávajících trasách v ulici Ovenecká se umisťují
dva nové propoje obou obnovovaných řadů.
a) Mezi obnovenými vodovodními řady DN 150 a DN 300 z tvárné litiny bude v armaturním uzlu
v křižovatce ul. Ovenecká a Dobrovského na pozemku parc. č. 2210, k.ú. Holešovice vybudován propoj
DN 150 v návaznosti na stávající vodovodní řad v severní části ul. Dobrovského.
b) Mezi obnovenými vodovodními řady DN 150 a DN 300 z tvárné litiny bude v armaturním uzlu ve
východní části křižovatky ul. Ovenecká a Letohradská na pozemku parc. č. 2214, k.ú. Holešovice
vybudován propoj DN 150 v návaznosti na stávající vodovodní řad v severní části ul. Letohradská.
c) Na vodovodním řadu DN 150 budou nově osazeny 4 podzemní hydranty v křižovatkách na
vodovodních uzlech.
3) Projektová dokumentace bude řešena tak, aby:
- při rekonstrukci kanalizace nedošlo k omezení dopravy v ulicích Veletržní, Letenské náměstí
- byly v místech dotčení stávajících tepelných rozvodů CZT zpracovány řezy a byly předloženy
k odsouhlasení Pražské teplárenské, a.s.
- souběh a křížení se stávajícími inž. sítěmi byly provedeny souladu s ČSN 73 60 05 “Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení“ a s dohodami se správci těchto sítí
- v blízkosti stávajících inženýrských sítí zejména v ochranném pásmu silových kabelů PRE, vedení a
zařízení PVK, Pražské teplárenské a.s. Pražské plynárenské a.s., CETIN, DP-JDCT, kabelů Technologie
hlavního města Prahy, a.s., Ministerstva vnitra ČR, T-Mobile Czech republic a.s., Dial Telecom, a.s.,
UPC Česká republika s.r.o., ČD-Telematika a.s., Pe3ny Net s.r.o., byly výkopové práce prováděny ručně
se zvýšenou opatrností a odkryté inženýrské sítě byly opatřeny proti poškození.
4) Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby:
byl při realizaci zachován přístup ke všem přilehlým objektům, požárním hydrantům a ovládacím
armaturám inž. sítí, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům ( především příjezd sanitních,
hasičských a policejních vozů a svoz domovního odpadu )
- po celou dobu provádění prací zůstaly chodníky průchodné a v místě překopu byly opatřeny
přechodovými lávkami
- stavbou narušený povrch vozovky a chodníků byl uveden do stavu před započetím prací při dodržení
„Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě“
- Stávající kamenná mozaika chodníkového tělesa byla sejmuta, vytříděna a znovu použita a povrch
chodníku byl znovu zadlážděn v původním vzoru, barevnosti a způsobu kladení
5) Stavba musí být věcně, časově a technicky koordinována se stavbou:
Akce č. 2009-1025-00591 MILADY HORÁKOVÉ, REKONSTRUKCE VOZOVKY P7
Akce č. 2016-1025-01295 Letenský kříž, Veletržní – Dukelských hrdinů P7
Akce č. 2016-1025-02613 MILADY HORÁKOVÉ, stavební úpravy NTL P7
Akce č. 2017-1025-00133 Dukelských hrdinů a okolí úpravy NTL, STL P7
Akce č. 2017-1025-00562 Letohradská, LTE PHA 2016 P7LEHOK P7
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Akce č. 2017-1025-03261 Dobrovského, Ovenecká/Kamenická, chod. Program P7
Akce č. 2017-1025-003263 Letohradská, Ovenecká Kamenická, chod. Program P7
Akce č. 2017-1025-03535 Letenské náměstí, obnova vod. řadu, rek. kanal. P7
Akce č. 2017-1025-01242 Nad Štolou, Letohradská okolí úpravy NTL plyn. P7
Akce „ Revitalizace ulice Ovenecká“
Účastníci řízení:
Podle § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem územního řízení žadatel HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,
IČO 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 zastoupený společností Pražská vodohospodářská
společnost, a.s., IČO 25656112, Žatecká 110, 110 00 Praha 1 a dále zastoupený společností KO-KA
s.r.o., IČO 25117297, Na výšinách 887, 170 00 Praha 7a obec Hlavní město Praha zastoupená Institutem
plánování a rozvoje hl.m. Prahy, IČO 70883858, Vyšehradská 57; 128 00 Praha 2.
Účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu jsou dále vlastníci pozemků, kteří jsou nebo
mohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech: Odbor evidence majetku
MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, UPC Česká Republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00
Praha 4, Pražská plynárenská distribuce, a.s, U Plynárny 500/44, 145 08 Praha 4, PRE distribuce, a.s.,
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3, Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4,

Odůvodnění
Podáním ze dne 15.10.2018 požádal žadatel, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, Mariánské
náměstí 2, 110 00 Praha 1 zastoupený společností Pražská vodohospodářská společnost, a.s., IČO
25656112, Žatecká 110, 110 00 Praha 1 a dále zastoupený společností KO-KA s.r.o., IČO 25117297, Na
výšinách 887, 170 00 Praha 7 o vydání územního rozhodnutí na umístění výše uvedené stavby. Dne
23.1.2019 a 25.3.2019 byla žádost doplněna.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
oznámením ze dne 3.4.2019. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním
šetřením na den 16.5.2019. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 7 dne 3.4.2019 a bylo sejmuto dne
19.4.2019,
Stručná charakteristika stavby:
nový kanalizační řad v nové trase v úseku Š 1 až Š 6 v ulici Ovenecká od křižovatky ul. Ovenecká a U
akademie včetně prodloužení a přepojení stávajících kanalizačních přípojek, dva nové propoje obou
obnovovaných vodovodních řadů, osazení čtyř nových hydrantů
Projektant:
Ing. Babeta Jannová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
ČKAIT 0012902
Podle evidence katastru nemovitostí nejsou pozemky dotčené stavbou pozemcích parc. č.
2027,
2036/1 v katastrálním území Bubeneč a parc. č. 2210, 2214, 2208, 2209, 2211, 2223 v katastrálním území
Holešovice, součástí zemědělského půdního fondu.
Návrh byl doložen následujícími doklady a podklady:
- plná moc pro společnost KO-KA s.r.o.. ze dne 5.12.2017- stanovisko Národního technického muzea,
Kostelní 42, 170 08 Praha 7 k návrhu ze dne 13.9.2018 pod č.j. NTM – 2721/18-2
K řízení byly předloženy tyto doklady:
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor územního rozvoje závazné stanovisko dne 7.8.2018 č.j.
MHMP 1218414/2018
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče závazné stanovisko dne 4.1.2019 č.j. MHMP
20152/2019
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí závazné stanovisko dne 19.9.2018 č.j. SMHMP-1248079/2018 OCP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu"
závazné stanovisko dne 29.8.2018 č.j. MHMP 1345429/2018
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor dopravních agend stanovisko dne 25.9.2018 č.j. S-MHMP
1248079/2018ODA
Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 1.6.2018 č.j. MČ P7
028978/2018/OŽP/Vag
Městská část Praha 7, Odbor dopravy stanovisko dne 14.5.2018 č.j. MČ P7
028979/2018/ODO/Mik
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy závazné stanovisko dne 25.7.2018 č.j. HSAA8431-2/2018
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor územního rozvoje závazné stanovisko dne 14.1.2019 č.j.
MHMP 87624/2019
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace vyjádření dne
28.11.2018 č.j. IPR 10433/18
Městská část Praha 7, Stavební úřad, vodoprávní úřad závazné stanovisko dne 22.5.2019 č.j. MČ
P7 137260/2019/SU/Hart
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. stanovisko dne 11.9.2018 č.j.
TSK/16628/18/5110/Ve
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vyjádření dne 22.8.2018 č.j.
TSK/1889/18/5130/Mit
Technologie Hlavního města Prahy, a.s. vyjádření dne 1.8.2018 č.j. THMP0817/18
Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko dne 11.7.2018 č.j. 35769/2018-263
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření dne 20.6.2018 č.j. PVK 29741/OTPČ/18
PREdistribuce, a.s. vyjádření dne 14.6.2018 č.j. S 21130/300054913
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. vyjádření dne
1.6.2018 č.j. 2018/OSDS/03690
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. vyjádření dne 22.5.2018 č.j. 2198/18/2/02
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost stanovisko dne 21.5.2018 č.j.
100630/19P1021/990
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta Metro vyjádření dne
16.1.2018
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta Tramvaje vyjádření
dne 16.1.2018 č.j. 102/18
Pražská teplárenská a.s. vyjádření dne 25.10.2018 č.j. JAR/2741/2018
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, odbor
služeb dopravní policie stanovisko dne 18.6.2018 č.j. KRPA-192834-1/ČJ-2018-0000DŽ
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 12.1.2018 č.j. 509966/18
ČD - Telematika a.s. vyjádření dne 6.2.2018 č.j. 12018 01172
České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 17.1.2018 č.j. UPTS/OS/185649/2018
Dial Telecom, a.s. vyjádření dne 12.1.2018 č.j. PH555364
Ministerstvo vnitra ČR stanovisko dne 17.1.2018 č.j. MV-223-10/SIK5-2018
UPC Česká republika, s.r.o. vyjádření dne 16.1.2018 č.j. E000757/18
T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 12.1.2018 č.j. E01653/18
Vodafone Czech Republic, a.s. souhlas dne 15.1.2018 č.j. MW000007578466901
ALFA TELECOM s.r.o. vyjádření dne 24.1.2018
CentroNet, a.s. vyjádření dne 26.1.2018 č.j. 0000232295
Cznet s.r.o. vyjádření dne 19.1.2019 č.j. 180100122
Fast Communication s.r.o. vyjádření dne 12.1.2018 č.j. 0000232295
GREPA Networks s.r.o. vyjádření dne 19.1.2018
ICT Support, s.r.o. vyjádření dne 21.2.2018 č.j. 0000232295rsti
Pe3ny Net s.r.o. vyjádření dne 30.1.2018
Planet A, a.s. vyjádření dne 12.1.2018 č.j. 0000232295
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Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 odst. 3 stavebního zákona:
Žadatel k pozemkům, na nichž se stavba umisťuje, předložil souhlas jejich vlastníka: odboru evidence
majetku MHMP č.j. MHMP 1590311/2018/su ze dne 8.10.2018 pro pozemky parc.č. 2027, 2036/1 v
katastrálním území Bubeneč a parc. č. 2210, 2214, 2208, 2209, 2211, 2223 v katastrálním území
Holešovice
Účastníci řízení:
Podle § 85 odst.1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má
být požadovaný záměr uskutečněn.
Účastníky řízení ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná
věcná práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich anebo sousedním pozemkům a stavbám na nich
mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena.
Za tyto účastníky stavební úřad považuje :
ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) - vlastníky přímo dotčených pozemků: Odbor evidence majetku MHMP,
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, UPC Česká Republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4,
Pražská plynárenská distribuce, a.s, U Plynárny 500/44, 145 08 Praha 4, PRE distribuce, a.s., Svornosti
3199/19a, 150 00 Praha 5, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4
ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům:
parc. č. 407, 410, 413. 416, 425, 427, 429, 430, 432, 433, k.ú. Bubeneč
parc.č.2105/2, 2118/2, k.ú. Holešovice
Soulad stavby s veřejnými zájmy:
Navrhovaný záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32 Sb. hl. m. Prahy o
závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn. Plocha,
na kterou se stavba umisťuje, je ve znění změny územního plánu č. Z 1000/00, která byla schválena
Usnesením ZHMP č. 30/86 ze dne 22. 10. 2009, v zastavitelném území s funkčním využitím OB – čistě
obytné, OV – všeobecně obytné, S4 – ostatní dopravně významné komunikace, a v nezastavitelném
území s funkčním využitím DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, kde je záměr
v souladu s doplňkovým funkčním využitím těchto ploch, jelikož se jedná o liniová vedení technického
vybavení.
Stavební záměr se nachází ve vyhlášené památkové zóně hl.m. Prahy.
Soulad stavby s územním plánem byl kladně posouzen odborem územního plánu MHMP pod č.j. MHMP
1218414/2018 dne 7.8.2018
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny záměr
nemůže mít významný vliv viz stanovisko OCP-MHMP č.j. S-MHMP-1248079/2018 OCP ze dne
19.9.2018.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a technickým požadavkům na
stavby v hlavním městě Praze dle Nařízení č. 10 Sb. hl. m. Prahy vydaném dne 30.05.2016, pražské
stavební předpisy (PSP)
Návrh je v souladu s:
- §18 odst.1 o umísťování sítí technické infrastruktury
- §19 odst.1 požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury
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Byly podány námitky:
- IPR Praha jménem hl. m. Prahy jako účastníka řízení vydal podmíněný souhlas se záměrem :
“….požadujeme úpravit trasy kanalizace mezi ulicemi Dobrovského a Letohradská tak, aby nebyla
kolizní s vymezením výsadbových pásů v ulici“
- MČ Praha 7 žádá o koordinaci návrhu s dokumentací akce „ Revitalizace ulice Ovenecká“ tak, aby
nebylo vedení trasy kanalizace kolizní s výsadbovým pásem nového stromořadí v úseku mezi ulicemi
Dobrovského a Letohradská.
Dle předložené žádosti se v úseku mezi ulicemi Dobrovského a Letohradská jedná o stavební úpravy a
udržovací práce stávající kanalizace ve stávající trase, stavební úřad rekonstrukci kanalizace v tomto
úseku dle § 79 odst. 5, neumisťuje.
Budoucí změna stávající trasy mezi ulicemi Dobrovského a Letohradská za účelem umožnění výsadby
stromů na základě dohody investora a zástupce MČ Praha 7, není předmětem tohoto rozhodnutí, bude
předmětem samostatného územního řízení.
Závěr:
Stavební úřad Městské části Praha 7 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit námitky a vyjádření k nim.
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad s obecnými technickými
požadavky na výstavbu, 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, jak je ve
výroku uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města
Prahy, odboru stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání počíná
běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 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. Odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Toto rozhodnutí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platí dva roky ode dne nabytí právní moci,
nepozbývá však platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné
stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho
právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Ověřenou projektovou dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500)
v souladu s ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona obdrží žadatel (a příslušný úřad městské části, jehož
územního obvodu se umístění stavby týká), po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč . VS:3005006201
Příloha:
Ověřená dokumentace - situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500

Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 87 staveb. zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
KO-KA s.r.o., IDDS: q9qqur3
sídlo: Na výšinách č.p. 887/16, 170 00 Praha 7-Bubeneč
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
PRE distribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Městská část Praha 7, Odbor rozvoje, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
II. Účastníci řízení podle § 87 staveb. zákona a § 27 odst. 2 správního řádu
Městská část Praha 7, Úřední deska, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
zastoupení pro:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 407, 410, 413. 416, 425, 427, 429, 430, 432, 433, k.ú. Bubeneč
parc.č.2105/2, 2118/2, k.ú. Holešovice
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Dotčené správní úřady:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu", IDDS:
48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Městská část Praha 7, Stavební úřad, odd. vodoprávní, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00
Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7Holešovice
Městská část Praha 7, Odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
Na vědomí:
Spis
Ref

