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TranZitní plynovod k.p.
'ŠtěpánBká 28
113 94 PMl.i,A 1 - Nové :Město

Vyřizuje~ii/l.5avrdová. VPrazedne3ll.
.'
'1::;"\ r &-1 .., '"I
. 'ROZHODNU'l'Í"

Na,je zna.i:íka: v,ýst.]197Í89

Odbor yýstavbyOl"Vv :praze 10 jalce přífil1u~W stá;ební úřad
.iroihbdip,~;(ne§ 66 stavebního zákona č,50/7.6 Sb. vydatžade.'teli:
Tr~,tj.zitníiri.uPlynovodu,ŠtěPl:Í.nská28';
Praha.
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Horní l'!lěcholúpy.

J;'ro prováděni stavby se stailovují tyto podmi'nky:
l) S tavba plynovodu mus í být provedena. pOdle schvále.nýchpláhll
a dodrženy příslušné normy pro uveden~u stavbu, zejména normy
'iJS:r:f 386410, ČSlíT 386441, ČSN 131020, ČSN 13l02í.
2) Všechny práce na plynovodu proveote odbornými silami. zejména
práce svá'řečské, které směji provádět jen. štátně z/l:ouše;nísvářeč.i"

3) Plynovod inusí být pravidelně kontrolován. v 'časových termínech
'stanovených příslušnou normou.
4) .Podmínky dané výkopovým povolením a. všech dotče.ných operat:ivnfch i Qoduličních správců ,nusi být závazně dodrženy.
5) Elel,trické zaÍ'.ízení musí vyhovovat platným přeqpisl1.lll o ochraně
před dotykem a o uzeměni.
6) lro polohU a l,Í.mfstění k~belového roz,,~du dbejte normy {J S li.
333380 ,pro pros torovou úpra vupod yeře j .nýini . ulicemi'.
7) :?ři prov6.dění křižóva~e1casouběhů s v.eden:ím s pr8. vy spojů nebo toutO spdvóuúdržovaných'p:;La,ti ustanoV'eníČSN J41100. (1SN
3132161 a předpisy na ochranu slabop~'oudého vedeni.
I
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- 2 tl) Veškeré práce provádějte:v koor!linacis ostatními'uživateli

podzemních vedení tak, aby'případné vyvblál).é investice byly
včas a vzáj e,nně dohodnuty.
S) Po dokončení veškertch prací prove{lte před~psané zkoušky a
zápisy -o jejich výsledku před,ložíte ke kolaudaci.
10) Při provádění pracídod:t'Žujte vyhlášku č.8/80 Sb. NVP a před1)i8'y o ochraně zdl'aví a bezPečrto8t;i. při práci.
l l ) Podmínky vŠech 6rgáilqstÚníspráv~. organizací aúčastJiíkll
ř:l:zení jsou součást:{ tbhoťorozhodnutí.
-12) Po
. ukončeni prací uveate povrch veškerých pozemků do původního stavu.
13} V prqpěl:J.u realizace budou respektovány v plném rozsahu podm~n
ky rozhodnutí iWpie dne 3.1.1990 č.j.OVLHEZ 13/90/Čer.
14) POdmínky uVédené v rozhodnutí ČSD (udělení výjimky z ~chranné- ,
h.o pás~) ze ,dne 5.1.1990 č.j.74..,90,..lJbudquPlně'respektová,-' '
,t'
"
,,' -'",
'.";- -',
.' v
,,nya,vp1nem' ,r9l1'sahu doQrzeny.
," _ '
i5) p6d41~pkyuved~né ve'ryjádření v1.astn~ků pozemk11 burfou pll1e
r~spektovan:1a'jsou s6učástitóhoto:tozhod!mtí.
~6) 'llucl'ou ré~peicťov.:i.qy podmín'k::)r tozhodnuH OEDí\"Ol~Y Praha 10 in.
. QEDí\ 3377/89 hl.p. ,8db/89 z, 21.12~ 1989.'
1.7) Po skončeni pl'?-ci požádej.te' odbor v'ýstavby o uvedení stavby
<v" '.. ,
do, trvalého UZl-vanJ..
18) Stavba bude dQt;ončena do 30.4.19,92,
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Odbor výstavby ONV v pral1'e. 10 zaháj i1 na základě' žádoetik. p.

:tranzitní PlynÓVod, ~těpánská 28, Praha 1, došlé 19.10.1989 řízení
o povolení stavby 507 B tranzitního plynovodu "PROPOJOVACÍ UZEL HÁJEK - PLYNÁRNA ~,1ĚCHOLUl'Y" v Prazé 10, katastrál.území -Hájek, t1hř:íneves, Dubeč, Dolní Měcholupy a Horní Měcholupy.
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- uzeauu rozho,dnutJ. vydane UHA dne 4.8.1989
- rozhodnutí ČSD (Výjimka ,z ochr.pásma) ze dne 5.1.1990
, ro~hodnutí NVP (vodohospódář~ký soUhlas) ze dne 3.1.1990
-rozhodnutí OEDi OIN 10, (vynětí ze ZPF) ze dne 21.12.1989
-rozhodnutí MLVHDP - ČSR (vyněti z LPF) ze dne 9.10.1989
-rozhodnutí OŠK 0l.'."V 10 (povolení pOkácení okrasných a ovočnýCh
, " ' ''\.,
stromů) ze dne 17.. 1.1990

•

., 3 ;i .

- stanovisko .PO 01'1"1 10 ze dne 6.10.1988
., vyjádřeníVÚŽV Uhříněves ze dne 6;11.1989
~ vyjádř~ní .mv 'lJhříněves :z:e dne 6.1.1989
,.. VYJádření MNV Dubečze dne 25.1.2988
.- vyjádření MNV Dolní MěcholuPY ze dne 21,10.1988
- vyjádření l\lll'l"V Horní Měcholupy ze dně 14.1. i988
~ vyjádření SDK Praha ze dne 5.l0,1989
- vyjádfení ŘTP ze d,pe 5.10.1988
- vyjádření K\TUSS J.'ra~zedne 6.11.1989
- "Vyjádřeni pražské vqaárny ze dne 10.10.:1.988
.. vyjádření PIm ze dn~ 18,10.1988
-vyjádření OHS Praha 10 ze dne 23,5.1989
- vyjádření Pli.VTzě dne 5.9.1988
-vyjádření Středočeské Jn.ypárny zed.(le 27.12.1988
..;,vyjádření STEze dM '18 •.10.1988
..

vyjádřění

DP

ze dne,)O.10,1987

ď

., 'vYjádření DP ,.. l'lVP ~edne 4.7.19El9
., vyjáařeni Státní statek pre.ha'z!il dne 12.9.1988
., vyjádření OSI\1S Praha ze dne L9.1.988
- vyjádření OS sboru J;'O O:NV Prahá 10 ze dne 15.3.1989 .
- vyjádřeni vlastníka ,.>0zemku:
z 2005.1988
z 14. 6'. 1988
z 2.6.1988

-

- schvalovací protokol č.2828/89

Investor:
Dodavatel:
Projektant:
Náklad stavby:

ze

"

..

:).7. 5.1988

z 22.5.1988
z 16.5.1988
z 16.6.1988
ze dne 16.9.1989

'franzitní plynovod k.p. Praha

Plynostav k.p. Pardubice
Plynoprojekt k.ú.o. Praha
40,2~7.

000.- Kčs
Doba výstavby:
03/1990 - 04/1992
Sta.vební řízeni bylo zahájeno dXle 30.10.1989 stím, že účastnici,mají právo uplatnit své při90mínky nejpozději.do 7 dnů
po doručeni. V tomto termínu nebyly uplatněny žádné pi"i;Jominky
ani námitky.

..

- 4v

řízení

bylo zjištěno, že jsou splněny podmínky pro vydání
stavebního povolení na výšeuvedenQu akci, a proto bylo rOZhodnuto, jak je ve vÝrok~vé části uvedeno.
jedno paré ověřené projektové dokumentace v příloze vraoíme.
,Pou.čen! :

--'------------Pr~ti

tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15~i dnu ode dne doruče
ní k odboru výstavby 1""VP prostřednictvím zdejlhho odboru výstavby.
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1). Trah70it.ili plynovod K.p. I'rah~>·'I/>írtě.Pánská 28
2) CSD _ Drážní správní orgán, Po1itickýoh ,věziÍťl 19, Praha 1
J) ::;tatní statek hl-tll.Prahy, H..lečk.ova ~, Prar18 5
4) VÝZkUill!lÝ ústav živočišné výrobypr.aha10 - Uhři~ěves
',) .Eiražské komunika.,e Praha 10 - Vršovice

6)
7)
8)

9)
10)

ll)
12)
g~_Y~~2~f.:.
1,3) MlW Uhříneves

14) 'MNV Dubec

15 \ . NLNV Dolní MěcholuPY
lf \ llfiN Horní lI'Iěcholupy
17) Povodí Vltavy, V botanice 4, Praha 5
18) S'l'E, Na příkopě 15, Praha 1

19) Jb1astni státní meliorační sl!ráva, Konevova 189, .Praha 3
20) DP-generalní ředitelství, Bubenská 1, ~raha 7
21) Pražské vod árny, Náč'odní 1), Prah... 1
22) PSSPP, ~lé náměstí 13, Praha 1
2)) SDK, BiskupcoVa 77, Praha 3
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- 5
24) ATP.., CI,

Olěans,ká

5. Praha 3

25) ICVUSSl"raha, Neru.dova l5, .Praha 1
26) Stč.plynárny, U plynárny 500, Praha 4
27) OES Praha +0
28) PHE, Ua Proudě 19, .Praha 10

29) FlVIV,

poět.Bclaránka

90, Praha 3

~O),VIL\lIP..,

VIS, Bezová ul.; Praha 4
31) oS sboru PO, .Průběžná ul., Praha 10
32-) NVP .., OVLHZ, Řásnovka, Praha 1
33) Ol~ Praha 10 - OEDZ

34) poslanec NVP

o.č.176:

35) pOSlanec lNE o.č.20l,
36) poslanec lJI-VP o.č.202: • •
37) Ge'Odézie
38) NVP ,... odbor oopravy , AáfJnovka, J;'ra,ha 1
39) ÚHA
40) spis

