MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
ODBOR STAVEBNÍ
VÁŠ DOPIS ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

ÚMČ P15 22698/2017/OST/LBo
06097/2017/OST/LBo
Boháčková Lenka
281 003 326
274 864 756
Lenka.Bohackova@praha15.cz

DATUM:

18.5.2017

Čj.:
NAŠE ZN.:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy,
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 obecně závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 6.2.2017 podala společnost
CENTRAL GROUP Háje a.s., IČO 28404831, Na strži 1702/65, 140 00 Praha-Nusle,
kterou zastupuje CENTRAL GROUP a.s., IČO 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha-Nusle
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu nazvanou:

„bytový dům Javorová čtvrť II - AB“
v katastrálním území Horní Měcholupy, ulice Mantovská, Praha 10,
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 539/39, 540/4, 539/27, 570/9, 539/43 v katastrálním území
Horní Měcholupy. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
-

6-ti podlažní bytový dům o dvou sekcích s 141 bytovými jednotkami a 2 ateliéry,

-

stanoviště pro odpad,

-

dočasná stavba zařízení staveniště.

Popis stavby:
- Jedná se o novostavbu samostatného bytového domu „AB“ o dvou sekcích, který je součástí
obytného souboru a navazuje na již realizované objekty. Jedná se o objekt s 6ti nadzemními
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podlažími a dvěma podzemními. Podzemní podlaží objektu slouží pro garážové stání (1.PP a
2.PP). Obě sekce jsou vzájemně propojeny pojezdovými rampami v úrovni obou podzemních
podlaží. Součástí 1.NP jsou terasy. Dispozice bytů jsou řešeny ve velikostních kategoriích 1+kk –
3+kk v 1.-6. NP. Součástí domu je stanoviště pro odpad.
Objekty zařízení staveniště, které tvoří 22 ks stavebních buněk o 2NP.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval
09/2016 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Petr Šácha, ČKAIT 0000252. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Ověřená projektová dokumentace je
součástí tohoto rozhodnutí a bude doručena po nabytí právní moci stavebníkovi.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou, oprávněnou
k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Název a sídlo, nebo jméno a adresu této osoby, včetně dokladu o jejím oprávnění, doručí stavebník
stavebnímu úřadu nejpozději 7 dnů před zahájením stavby.
3. Změna stavebního podnikatele nebo změna v odborném vedení stavby během výstavby bude
bezodkladně oznámena stavebnímu úřadu.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- po vytyčení prostorové polohy stavby,
- po dokončení hrubé stavby domu,
- po dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
6. Objekty zařízení staveniště budou dočasné. Odstranění objektů a vyklizení ploch staveniště bude
provedeno do 14 dnů po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Budou splněny podmínky Hygienické stanice hl. m. Prahy uvedené v závazném stanovisku ze dne
10.1.2017 pod č.j. S-HSHMP 60543/2016/10510, a to:
- Před začátkem užívání stavby je třeba předložit protokol o měření hluku prokazující, že maximální
hladina akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku umístěných v objektu (zejména
garážová vrata, výtahy, VZT zařízení, předávací stanice, apod.) nepřekračuje v chráněných
vnitřních prostorech hodnoty 30 dB v LAmax, 8 h v noční době a 40 dB v LAmax v denní době
(obsahuje-li hluk tónovou složku, jsou hodnoty o 5 dB nižší).
- Před začátkem užívání je třeba předložit protokol o měření hluku prokazující, že ekvivalentní
hladina akustického tlaku A z provozu VZT zařízení, včetně výústek (odvod vzduchu z garáží,
apod.) při nastavení na maximální možný výkon nepřekračuje v chráněném venkovním prostoru
staveb hodnoty 50 dB v LAeq, 8 h v denní době a 40 dB v LAeq, 1 h v noční době (obsahuje-li hluk
tónovou složku, jsou hodnoty o 5 dB nižší).
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska OŽP ÚMČ Praha 15 č.j. ÚMČ P15 61510/2016/OZP/VVa ze
dne 11.1.2017, a to:
- Po dokončení stavby budou doloženy doklady o likvidaci odpadů, pokud jejich další využití není
možné. Tyto doklady budou obsahovat název odpadu, katalogové číslo odpadu, množství a
identifikaci oprávněné osoby, které byl odpad předán.
- Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování dané lokality prachem.
- Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel.
- Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle
platné legislativy pro mobilní zdroje.
- Před výjezdem nákladních vozidel z prostoru staveniště na veřejné komunikace zajistit v případě
potřeby odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
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S podmínkami výše uvedenými prokazatelně seznámit pracovníky vykonávající činnosti při
výstavbě.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska OD ÚMČ Praha 15 č.j. 61502/2016/OD/JBa ze dne
15.12.2016, a to:
- V případě zásahu do veřejné komunikace (záborem) požádejte s předstihem min. 1 měsíce Odbor
dopravy ÚMČ Praha 15 o povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, s předložením náležitostí podle § 40 odst. 5
prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb., v platném znění.
- O případné povolení vjezdu a výjezdu pro staveništní dopravu na ul. Hornoměcholupská
požádejte Odbor dopravy ÚMČ Praha 15, s uvedením trasy staveništní dopravy.
- Po dobu stavby budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací
stavbou, v případě znečištění musí být toto ihned odstraněno.
10. Při provádění stavby budou dále splněny podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí, a to
zejména:
- Bude respektována ochrana podzemního vedení elektronických komunikací, výkopové práce
v jejich ochranném pásmu budou prováděny ručně bez použití mechanizace,
- Bude zajištěna ochrana odkrytých kabelů elektronických komunikací před poškozením, nad kabely
bude zachováno stávající nadloží.
11. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží (mimo dokladů, stanovených v příloze č.
12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) doklad o předání geometrického plánu
na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – odbor prostorových informací, Vyšehradská 2077/57,
Praha 2 a dále 1x originál geometrického plánu a 1x kopie geometrického plánu s vyznačenými
definičními body a kolaudační souhlasy podmiňujících staveb a to veřejného osvětlení,
inženýrských sítí a dále komunikací a zpevněných ploch, vsakovacích objektů a dešťové
kanalizace, pro které je věcně příslušný speciální stavební úřad Úřadu městské části Praha 15.
-

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
CENTRAL GROUP Háje a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha-Nusle
Odůvodnění:
Stavebník podal dne 6.2.2017 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 3.11.2016 pod č.j.: ÚMČ P15 48956/2016/OST/IBa s nabytím
právní moci dne 10.12.2016.
Stavební úřad v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona dne 8.3.2017 oznámil zahájení stavebního
řízení známým účastníkům řízení. Stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a doplněná žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby. Zároveň stavební úřad stanovil, že ve
lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své případné námitky a
dotčené orgány svá stanoviska.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“). Účastníkem je stavebník – CENTRAL GROUP Háje a.s. v zastoupení CENTRAL GROUP a.s. a
vlastníci pozemků parc. č. 544/40, 544/77, 544/79, 544/80, 544/84, 539/8, 539/9, 539/14, 539/15, 539/25,
539/26, 539/40, 539/41, 570/1 a č.p. 734 vše v katastrálním území Horní Měcholupy. Vzhledem k tomu,
že ve smyslu ust. § 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, oznámil
stavební úřad zahájení řízení všem známým účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
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veřejnou vyhláškou. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Městské části Praha 15 od 9.3.2017 do
24.3.2017.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy.
K žádosti stavebníka byla doložena projektová dokumentace zpracovaná 09/2016, a proto je posuzována
podle nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Stavební úřad
dokumentaci posoudil a došel k závěru, že je v souladu s tímto předpisem. Stavební úřad dokumentaci
posoudil a došel k závěru, že je v souladu s těmito předpisy. Stavební úřad dokumentaci posoudil a došel
k závěru, že je v souladu s těmito předpisy.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
K žádosti byly předloženy následující doklady:
-

2x projektová dokumentace vypracovaná architektonicko-stavební část autorizovaným
inženýrem pro pozemní stavby Ing. Petrem Šáchou, ČKAIT 0000252,

-

energetický štítek stavby ze dne 14.11.2016

-

hydrogeologický posudek z 11/2015,

-

inženýrskogeologický průzkum z 09/2016,

-

akustická studie ze dne 5.5.2016,

-

stanovení radonového indexu ze dne 29.10.2015,

-

plná moc k zastupování pro CENTRAL GROUP a.s. ze dne 10.11.2014,

-

závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy ze dne 16.12.2016 č.j.: HSAA-15276-3/2016 a ze dne
27.9.2016 č.j.: HSAA-12379-3/2016,

-

závazné stanovisko HS hl. m. Prahy ze dne 10.1.2017 č.j.: HSHMP 60543/2016,

-

vyjádření OD ÚMČ Praha 15 ze dne 15.12.2016 č.j.: 61507/2016/OD/JBa,

-

závazná stanoviska a vyjádření MHMP OCP ze dne 3.1.2017 č.j.: MHMP 9679/2017 a ze dne
12.7.2016 č.j.: MHMP 1145504/2016/EIA/3323P/Lin,

-

stanoviska a vyjádření OŽP ÚMČ Praha 15 ze dne 11.1.2017 č.j.: ÚMČ P15
61510/2016/OZP/VVa, ze dne 6.2.2017 č.j.: ÚMČ P15 05980/2017/OŽP/PVy a ze dne 7.6.2016
č.j.: ÚMČ P15 27744/2016/OZP/MMa.

-

stanovisko MHMP ODA ze dne 2.1.2017 č.j.: MHMP-305/2017/04/Kf,

-

závazné stanovisko MHMP RED-KM ze dne 6.12.2016 č.j.: MHMP 2180680/2016,

-

závazné stanovisko MHMP OPP ze dne 12.2.2016 č.j.: MHMP 245389/2016,
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-

vyjádření Policie ČR KŘ policie hl. m. Prahy ze dne 16.12.2016č.j.: KRPA-52113-7/ČJ-20160000DŽ,

-

vyjádření NIPI o.p.s. ze dne 12.12.2016 zn.: 108160213,

-

vyjádření Státní energetické inspekce ze dne 5.12.2016,

-

vyjádření Lesy hl. m. Prahy ze dne 8.12.2016,

-

vyjádření správců inženýrských sítí PREdistribuce a.s., Povodí Vltavy s.p., Eltodo Citelum,
s.r.o., PPD a.s., PT a.s., Bohemiatel s.r.o,., Cetin a.s., CoProSys a.s., ČD Telematika a.s., ČEPS
a.s., České radiokomunikace, DP hl. m. Prahy, DP DP metro, Dial Telecom a.s., DS elektro
s.r.o., Grepa Networks s.r.o., Kabelservis Praha s.r.o., Optilane a.s., Planet A a.s., RIO media,
MO-SEM Praha, MV správa kabelů, MVV Energie CZ a.s., NET4GAS, SITEL s.r.o., T-Mobile
Czech Republic, a.s., TSK 7100, Türk Telecom International CZ s.r.o., UNI Promotion s.r.o.,
UPC ČR, a.s., FastCommunication.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí, podmínka č. 7 vyplývá ze
závazného stanoviska HS hl. m. Prahy ze dne 10.1.2017 pod č.j. S-HSHMP 60543/2016/10510,
podmínka č. 8. vyjádření z OŽP ÚMČ Praha 15 ze dne 11. 1. 2017 pod č.j. ÚMČ P15
61510/2016/OZP/VVa, podmínka č. 9 vyplývá ze stanoviska OD ÚMČ Praha 15 ze dne 15.12.2016 pod
č.j. 61502/2016/OD/JBa.
Podmínka č. 10 vyplývá z vyjádření správců inženýrských sítí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení výše uvedené stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Stavebníkovi a osobě odpovědné za odborné vedení stavby se připomíná:
-

Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené v hl. IV stavebního zákona, zejména
v ustanovení § 152, § 153, § 156, § 157 a § 160 odst. 1 - 2.

-

Stavebník zabezpečí splnění podmínek odborných posudků, závazných stanovisek, rozhodnutí a
vyjádření uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí, pokud v tomto rozhodnutí není stanoveno
jinak. Rovněž budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádřeních vlastníků a správců
inženýrských sítí, zařízení a podzemních vedení a stavebník jim oznámí zahájení prací. Jejich
vyjádření jsou vyjmenovaná v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

-

Vyskytnou-li se při provádění stavby podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další
stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav nebo přeložení těchto
vedení musí být projednán s příslušným správcem a stavebním úřadem.

-

Zahájení stavebních prací bude oznámeno příslušným správcům inženýrských sítí v souladu
s podmínkami uvedenými ve vyjádření jednotlivých správců či vlastníků technické infrastruktury,
včetně respektování ochranných pásem, dodržování normou stanovených vzdáleností při souběhu a
křížení, způsobu provádění výkopových prací v ochranných pásmech inženýrských sítí (ručně
s maximální opatrností a za dodržení výkopových podmínek stanovených správcem inženýrské sítě).

-

Vytýčení inženýrských sítí nebo geodetické určení polohy inženýrských sítí bude provedeno
v souladu s požadavky uvedenými ve vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

-
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-

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se
jedná o limity stanovené např. pro hluk ze stavební činnosti apod.

-

Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek s údaji o povolené stavbě a bude zde
ponechán až do dokončení stavby a jejímu oznámení stavebnímu úřadu.

-

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.

-

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu a příslušné technické
normy.

-

Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby se zabránilo únikům a úkapům ropných látek z pracovní
techniky a nedošlo ke kontaminaci podzemních vod.

-

Stavební práce budou prováděny s největší opatrností tak, aby obyvatelé okolních nemovitostí byli co
nejméně obtěžováni hlukem a prachem způsobených stavbou. Při stavebních pracích a manipulaci s
prašným materiálem musí být aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.

-

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

-

Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověří předloženou projektovou
dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě si může stavebník vyzvednout na Odboru stavebním ÚMČ Praha 15.

-

V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená
dokumentace stavby.

-

Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují život a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.

-

Při provádění stavby je nutno chránit veřejnou zeleň ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zajišťovat čistotu na veřejném prostranství ve smyslu
vyhlášky č. 8/2008 Sb., hl. m. Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích
(vyhláška o čistotě).

-

Upozorňujeme, že dotčené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu §
22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností stavebníka již v době
přípravy stavby tento záměr oznámit archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést v dostatečném předstihu veškerých zemních prací záchranný
archeologický výzkum, jehož náklady hradí stavebník. Archeologické pracoviště pro tuto práci
doporučí Pražská archeologická komise. O jejím názoru je možno se informovat v archeologickém
oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, Na
Perštině 12, Praha 1, tel.: 234653307. O podmínkách archeologického výzkumu bude v dostatečném
předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21-22 zákona č.
20/1987 Sb.). Stavebnímu úřadu bude předloženo písemné potvrzení o provedení archeologického
výzkumu.

-

Je nutné dodržovat vyhl. č. 8/2008 HMP, o čistotě na území hl. m. Prahy.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru stavebního řádu
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
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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.

Mgr. Vladimír Ježek
vedoucí Odboru stavebního

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
podle položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10.000,- Kč a dle položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500,- Kč
celkem 10.500,- Kč byl zaplacen dne 23.3.2016.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Doručuje účastníkům řízení (na doručenku):
1. CENTRAL GROUP a.s., IDDS: z5hat5d
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb.:
2. Městská část Praha 15, Kancelář úřadu a tajemníka, zde (k vyvěšení na úřední desku úřadu MČ Praha
15 po dobu 15 dnů a doložení dokladu o vyvěšení)
Identifikace účastníků řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona:
- č. parc. 544/40, 544/77, 544/79, 544/80, 544/84, 539/8, 539/9, 539/14, 539/15, 539/25, 539/26, 539/40,
539/41, 570/1 vše k. ú. Horní Měcholupy,
- č.p. 734 v k.ú. Horní Měcholupy.
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Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
3. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
4. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
5. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, Odbor Kancelář ředitele magistrátu, oddělení krizového
managementu, IDDS: 48ia97h
6. Městská část Praha 15, Odbor dopravy, zde
7. Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí, zde
8. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
9. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha - Východ, IDDS: zpqai2i

Koncept OST
Spis OST
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