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OBVODNÍ NMWDNÍ VÝBOR V PRAZE 10
Obvod 25. výročí osvobClzení Česlro81ovenska Sovět,skou armádou
101 38 Praha 10-Vršovice, Třída SUB 68

DP-Invest.,r dopravních staveb
Na boj,išti 5
121 10 P r a h a
Naše značka
výst. 508/88

Vyř izuje/ linka

Ing. Konigová

R O Z HOD N U T

2
Praha
27. 7. 1982

í

Odbor výstavby onv v Praze 10 jako př:íslušný stavební úřad
podle § 117 odst. 2 zák. č. 50/76 Sb. rozhodl vydat žadateli
DP-Investor dopravních staveb, na bojišti 5, Praha 2 podle § 66
zák. Ci. 50/76 Sb., o územním plánovátlí a stavebním řádu
s t a veb n í
p o vol e n í
na stavbu "Spalovna TMO Praha-Malešic,,," v Praze 10 $,9 při ulici
Prům,:y:a:lQyé,_l;ita,vba]:n.j,de :umístěna na pozemc,ích:
katastrální území Malešic e Ci .parc. 663/2, 705/2, 918, 697/2,
704/2, 969, 970, 971
katast:,'ální území Štěrboholy Ci. pare. 184, 185, 192, 379/1, 379/2,
380/2, 381!1, '381/4, 381/8, 381,'9, 454, 381/11, 381/12, 382,
383/1, 385/2, 390, 415/1, 426, 434/1, 434/2, 490, 492, 497, 499,
500
katastrální území H. Měcholupy Ci .pare. 518/6, 519/3, 52lí3
-"D. Měeholupy č.pare. 658/1, 659/1, 742/1
-"Hostivař Ci. pare. 1301, 2423/3, 2424/1, 2425/1,
2427, 2434/1, 2462, 2463, 2484, 2499/1, 2500/1, 2500/2, 2500/3,
2501/2, 2504/1, 2505, 2534/1, 2534/5, 2535, 2565/4, 2656/2, 2740,
2725/1, 2742/1, 2743, 2763, 2764, 2770 v Praze 10
a na pozemcích
kat astrální území Kyje č. pare. 2662/1, 2663, 2665/1, 2668/1,
2668/3, 2668/4, 2670/1, 2670/13, 2821, 2844, 2846
'catastrální území H"st~vie~ č'12arc. 877, 878, 1019
-"D.Y)Cernlee e.perc. 1335, 1338, 1339, 1618
v Praze 9.
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Stavba zahrnuje tyto objekty:
1. Výrobní blok
Přístavek výrobního bloku
-. ~ájezdový most
4. Udržbářské dílny a sklady
5. Sklad pohonných hmot a výměna olejů
6. Vrátnice a váhy
7. Provozní bUdo';
8. Komín včetně základu
9. Umělý tah - konstrukce a základy
10. ~arkoviště sběrných vozů
11. ?arkoviště osobnich aut
12. Úprava terénu
13. Příjezdová komunikace
14. Vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy
15. Sadove upravy
16. Oplocení
17. Regulační stanice plynu
18. Venkovní pří poj ka elektro
19. Kabelové rozvody silnoproudu v areálu
20. Venkovní osvětlení areálu a uzemnění
21. Venkovní telefonní při poj ka
22. Slaboproudé rozvody v areálu včetně rýh
23. Vnitrozávodní rozvod pitné vody
24. Vnitrozávodní rozvod průmyslové vody
25. Přípojka kanalizace splaškové
:16. Kanalizační sít spLašková v areálu a přečerpací stanice
27. Kanalizační sít deštová v areálu
28. Venkovní po~~ubní rozvody - kanály
29. Potrubní rozvody v areáLu
30. Venkovní přípojka plynu
31. Vn; trozávodní rozvod plynu
32. . Technická rekuLtivace
33. Stavební upravy v Teplárně Malešice
34. Vodní plocha
35. Trafostanice u čerpací stanice průmyslové vody
36. Vodovodni přípojka a přeložka kanalizační přípojky
čerpací stanice průmyslové vody
37. Zastřešení pa rkovi ště
38. Konečné úpravy terénu
39. Dopravní značení
Dočasn.é objekty MGZS:
40. přejezdy přes výkopy
41. Sjezd na staveniště
42. Hospodářský sjezd
43. Panelové objízdné komunikace
44. Panelová pF1jezdní komunikace u vodoteče
45. rřípojky elektrické energie
46. Provizorní zastávka MHD
Pro provádění stavby stanoví odbor výstavby ONV 10 podle
§ 26 vyhl. Č. 35/76 Sb. tyto závazné podminky:
1. Stavba bud, ~1tuovAna a provedena podle dokumentace ověřené
stavebním ufadem p tj. technických zprAva výkresů odpov1dajících podmínkám vydaného rozhodnutí o umístění stavby UHA
čj. 11 949/85-R ze dne 21.4. 1986. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povoLení stave6nil1Ouřadu.
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- 3 je nutM dodržwat předpisy, týkaj íoí
a techDickýoh zařízení a dbát o oohranu
zdraví os"b na staveništi.
3. Př'i stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. Č. 5/79 Sb. NVP
upravujíoí požadavky na provádění staveb a příslušné teohnické normy.
4. Při provádění stavby jste povinni dusledně dodržovat před
pisy hl. m. Prahy c čistotě, zejména:
a) dbát, aby vozidla odjíždějíoí ze staveniště byla očistěna
a neznecistcvala nkolnl vozovky,
b) zajistit čištění bezprostředního okolí staveniště,
o) používané hm~ty zabezpečit před rozprašován~n,
d) povolený vjezd a výjezd ze staveniště musí být udržován
ve sjízdném stavu a čistotě.
5. Veškeré nosné konstrukoe a prvky musí být dimenzovány podlo
statiokéh~ výpočtu, za jehož správnost ručí projektant.
6. Veškeré výkopové práoe v těsné blízkC'sti kabelu pr'"lvá!'lěj\-o
ručně za odborného technického dozoru správce příslušných
zařízení, jehož p",žadavky je nutno respektovat.
Př'ípadné
poruohy na zařízení vzniklé při výkopu musí invest<'lr odstranit vlastn~ nákladem.
7. Vyskytnou-li se při provádění stavby podzemní vedení nezakreslená v projektu, musí být další provádění prací přizpu
sobeno skutečnému stavu. Způsob zajištění nego přeložení
těohb vedení projednejte s jejich správci (CSN 733050 zemní prác e) •
,
"
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8. Základove konstrukoe provedte se zretelem k povaze a únosnosti pUdy.
9. Během provádění stavby bude na přístupném a viditelném
místě umístěna podle § 27 vyhl. 85/76 Sb. tabule s označe
ním názvu stavby, investora, odpovědného stavbyvedouoího
a datem zahájení a dokončení st~vby.
10.1 Podmínky a stanoviska státníoh správních orgánu, organizaoí
• a účastníku řízení, kteří se vyj adřcivali k PÚ a ÚP jsou
v plném rozsahu závazné a jsou součástí tohotr stavebního
. \ pOVOlení.
ll. Na stavbě musí být k dispozioi stavební, deník vedený podle
2.

Při provádění stavby
se bezpečnosti práo e

v
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~
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příslušnýoh prováděoíoh předpisu.

12. Při výkonu teohnickéhr dozoru investora se řidte ustanovením § 31 vyhl. Č. 104/73 Sb.
13. Stavební d~zor bude vykonávat
~-,
oba praoovníoi
tel. i
a
, tel.
DP-IDS, Na bojišti 5, Praha 2.
14. Odpovědným geodetem investora
DP-IDS,
Na M()ráni 5, Praha 2, tel.
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15.

Přcil';žt'2 O:G:0Z 1.-:)lT\,' 10 l}CV lc vJdání DIR 15 dní před zaháje.-·

ním precí ..
16, Objekty povc'lené opeci41nímj stavsbními úřady bud'">u uvedeny
do trvalého užívání nejpozději ke dni místního šetření ve
věci kolaudace celé .st2";rby~
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:5střední vytáp§ní provedte jlodle zásad největší úspornosti a n'c'ren éSl\T 060210, 060830 a 060320
Veškeré :,r:.troluí pi'ístroJe tlaku a teplr,ty musí být
opetřeny červenými zna~ka:lli :-~~~ax" hodnot
P-"O.stOT, kde je uložew' te,pne zařízení, musí být účinně
a :řádně v<trán do volQého p:co8toru" Otvírání a zavírání
.)l:en ;'[lUS:e být'viadatelné s podlahy
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Exp8.Dzní nádoba musí <oýt 09atřena b',zpečncstní a provozní
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armatUl.'"'''"'u a ohrálJ.ěna p:ř-ed vl..-j""-.rem Y!IT'azu

V prostoru. topného ~JE\iíze!l:C r:~usí být vyvěšen návod k ob."l.uze, sahema el. zepc!jení ,= instalujte zásuvku pro
napětí 24 voltll
.
- PaJivové ~'lOSpOé'.ái'8tví musí být pr~vedeno podle platn..Ých
8úlěrnic a závazně splněny P(J2cl{nky 'dané městskr'1u inspekoí
po·žá..:rní .,:,.chrany a '."":1)vodního ~l.ygieniKa
-, y,d'cc:::@. el ek';r',' in,s ~elac e musí odpovídat platn;{rm př€dpisŮ1TI
~ .... ma t erla.,.
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Veškeré te-čivé stroje Cl el. motory uložte na základ
s dobrou a účinrO"Tl izcclaoí prClti přenášení hluku
P')trubí vzduchotec h..niky, z9~ména ')dtahové musí být prsélhu.J.. -/
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Po éiol:,'nčen:~ pJ~ovecl:t;s pfet'.ef,se.:::é zlcušky a zápisy') jej ím
výsledku předložíte př'i kclaudec5.
"~~.Y'p:Qy~0~r~
Stavba plynovodu musí bý-t ]JTé1Vedena podle schválený-ch
plé.c~l a dodržen~' p::'ú:h,šn:C 110r-f).::;JTa uvedenou stavbu,
zejména non.ly eS'j 386410, 3G;~'41, 131020 a 131021
Všechny pTáG e na pl:y.~1/'iT,.du. provelte odbornými silami,
zejména práce svéi'8Čc~;:é, lc:[e~'é SlTI'"jí provádět jen státně

zlrouGen{ svářeči
Pl vno'"'lc·d. musi ':Jy't Drn7id sl;~ kontrr:'lován v
nech stsn"Vených p:;':CslušnGu ~lOrmou
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Realizace díla musí být provedena podle schváleného projektu
Při provádění stavby nutno postupovat podle všech platných
př'edpisů a použit materiál, který svou konstrukcí 1;,\ ylstncstmi vyhovuje ustanovením a platným př-eq,pisŮl11 ESC-CSN
Ocgrar.cné a měřící pomůcky musí dpélvídat CSN 38 1981
a csn 34 3510, Ol 8010 a Ol 8012
.
Zaměstmll':ce provo Zll je nutno pyokazat elně poučit a seznámit s (,bsluhou eL zařízení a nebezpečím, s tím souvisejícím
V tTafostanici je nutno na bezpečném místě vyvěsit schema
e1. zapcjení
- Poili~írucy dané výkopový-m povolenlln a všech dotčených operativních i poduličních správců LlUsí být závazně dodrženy
Elektrické zařízení musí vyhovovat platným předpisLU11
o ochraně před dotykem a '"' uzel:mění
:t:ro polohu a umístění ksbelovéh" rozvodu dbejte normy
csn 38 3380 pro pr0storOVo'.1. úpravu pod veřejnými ulicemi
- Při provádění křiž,vatek a souběhů s vedením spr~vy spojů
nebo touto správ<:lu udržovaných platí ustanovení CSN
34 1100; 38 2161 a předpisy na "chranu slaboproudéh~
vedení
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l
zarlzenl a., a y prlpa ne vyvo ane'
investice byly včas a vzájemně :lohQdnuty
- Po dokončení veškerých prací p:::-:,vedte předepsané zkoušky
a zápisy 0 jejúl výsledku pře:ilnžíte při kolaudaci
V

r

V'tah
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__ .•1:J:
- Nutno dodržet parametry VÝPOČtLl ověřující bezpečnost
hlavních částí výtahů
- Po dokončení staveb výtahů provedte předepsané ověřavací
zkoušlry
Dále je nutno se ř'ídi t obecně zá.vazn:ými právními technic' · pros
v
d plSy
.
v.",
+ /v
l
v
,
pro zr-lzovanl,
mC.:1u8Z, z.w1:).senl, provoz,
k :ynlJ.
údržbu, opravy a obsluhu výtah:: zejména CSN 27 4002 a souv

v::.sející:LLÍ vyhláškami
~e"p_l_o~o_~n..Lr_'lEv_o.d,;z

Potrubí musí být přezkoušeno předepsaným vod1,ím tlakem.
O provedení tlakové zkoušky !ilUsí být sepsán zápis, jehož
originál př'edložíte ke kolau:'aci
V protokole tlak':lvé zkoušky uvedte jména sváře čd. , čísla
svářečských průkazd. a prae 0vníka odp·C)vednéh"l za provedení teplovodu

Teplovodní kanál musí být řádn6 ~dvc,dněn, potrubí do,wnale
izolujte i proti pf{padné vlh\,o3ti, sachty pro příslušen
ství budiž prostoTné a kNlstr'lkc 8 kanálu pod vozovkou musí
být dekor-ale únosná
- Ke každému cbjektu napojenému lla teplovod budiž na přívod
i na z;?ětném patrub:!: '~sazen uzávěr, aby bylo možno každý
obj el~t samú8catD,ě dpoj it od t cplovodu
Výk~ py pi'eopisově zaj isti3te a ponec hte bezpečný p:řechť'd
1
''''.,..,.~
pr·:') cn"'_~dc
e 0 pa -c:r:'-el1J;
zaDr:-l dl'
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18.

vydání

objekty MGZS 'budou
]:rolaudační~1i~' r'~

(,d8traně~y

do 12

měsícLl

ode dne

zhc. dnutí"
1

19. Inv8stJr pro7ed8 taj~ová úp3.třeni; aby do 12/90 předložil
,stavebnímu líř~du návrh na zú12nn neb~ rozšíření stavby
r druhý ,gtupen čištční emisí kouJov§eh plynů v souladu
,9 usnesením vlády CSSl1 ze dne 26,7,28 J realizaci staveb
a jej ích vlivu na ži,vo"t. n< prCJstřE:J.í"
. 20 _I ~~!r~~2 ~ude u'cončer"& v t'c'rnlÍnu určeném 8tátnL'll plánem, t. j •
21. Po

ukončení stavebních prací p.:~ádejte
kolaudačního iízenír.

zdejší odbor a zahá-

jení

Ve stavebním řízení byly uplatněny námitky
v".
,.
' h organu;'
'o
n ík"Ll Tlzenl
a d o t cenyc
Q

těchto účast-

V

OV OlTV 9 - námitoe čj, o,467,'38/výs7;'/11e/Je ze dne 13.7.88
bylo vyhověno během BtaV8bníh,,~, íízení
MNV Kyje Praha 9 čj, 1058/J32/§8/0V ze dne 13.7.88 - části
nllinitky a), tj. druhý stupecl Gi.ši;ení ,,,€ vyhovuje v p(\dmínce čel? výrokové části; dru~'h~ óástl nálli tky a) ohledně
d':Jéll"žováni všeo1'1 bezpečnostníc2c . opati'ení nelzev vyhovět;
nélritce b), týkajíQí S8 uryC!hlenéh,) dokončení Stěrbohol8ké radiály se nev:yht!vu,l e
- Laktos P:::,aha S_TCyje ,- námi,tce zn" 3/108/88/MKn ze dne 12.7.88
nelze vyh·.wět
- Občanský výbor č.l - námi tc e ze dne
17.5.88 bodu :-S.l nelze V~fhovět, 0.2 se nevyhovuje, č. 3
. t8.L8.0-9
'
1'"10 ·s t :tlpn8v C,1.8
v . '"'t v
lns
cI'W'J.8-1.':'O
-8lJ.J_, .
Je s t anovena v po dm'
llnce
Čol! 19 vjro~r.·~v-é část-i
Č o 4- nel.z€- vyhovět
j

Leteoké opravny r,1alešice čj o 16649 ze dne 18.7.88 - změna
v 1J~nístění stavby "Spalovna 'I'I10 I1al-'šice" není možná

Odbel' v;:istavby ONV 10 zahájil r.d základě žádosti investora
,T TDOJlS
.. Vt·l '- . ~
~
2' s t
l ' Tlzenl
V"
' s t av b y
DP
. - ms ,~a
rra~a
aVeJl1l
opovo l
enl
IJSpalovna '['MO Prahl,l-Malesic e".
Z
údaje:

předL,ženýo!:l

dokl adů a dolnunelltac e byly zj ištěny

Stavba je zaiazena jakr :uívRzn:i úkoJ ztátní:,'l'J plánu pod

tyt~
č.

6020
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- 7 Investor: DP-IDS, Na bojišti 5, Praha 2
Generální pr'"'jektant: Hutní prejekt závcd Praha, Opletalova 37,
Praha 1
Dodavatel stavby: VIlS - Armabet"n, i'l.p., Antala Staška 30,
Praha 4
VDT - čim DUKLA, n. p., Thámova ll, Praha 8
Přímý dodav. investora - Železniční stavitelství Praha, Perucká 7, Praha 2
Termín zahájení stavby: 09/88
Termín dokt'nčení stavby: 08/92 ~
J Rozpočtové náklady: hl. II-VIII: 509,9 mi1.Kčs

t

Investor

předložil

ke stavebnínn

řízení

následující d..,lclady:

1. Úzenmí rozhodnutí vydané ÚHA pod Č. j. II 949/85-R ze dne

21.4.86 s nabytllů právní moci dne 4.7.86
2. Schvalovací protokol k ÚP Č. 53/28/87 ze dne 17.12.87
včetně P08uz r;vací zprávy
3. Schvalr:vací prntokol ke II. změně PÚ Č. 56/28/87 ze dne
17.12.87
4. Stanovisko OS Sboru PO 10 zn. 792/87 ze dne 24.9.87
5. Závazný posudek ORG 10
6. Vyj ádření Středcčeských plynáren zn. ORP!Hy!Vc!53 ze dne
22.1.88
7. Vyj ád:6ení Správy radiokomunikací Praha zn. ÚIV-6176/87
ze dne 8.10.87
8. Vyjádření DI' zn. 90221/40 LB 530/680 ze dne 9.10.87
9. Vyjádření OOS ONV 10 zn. obch. 1480/pod./693/567 ze dne
20,11.87,20.1.88
1202/87
10. Závazné stanovisko Stáb CO čj. 12753 ze dne 23.9.87
ll. Vyjádření PSSPPOP zn. 7803/8i-SOP/SI ze dne 25.9.87
12. Vyjádření Teploteclmy zn. OPV/41a/LL ze dne 12.10.87
13. Vyjádření PV zn. 15 332/87 ze dne 16.9.87
14. Vyjádření Pražských energet. z3vodů. zn. ORT/87 ze dne
25.11.87
15. Vyjádření Uniohemu pardubice zn. 1/101/764 ze dne 16.2.88
16. Rozhodnutí OEDZ ONV 10 zn. OEDZ 1057/88 ze dne 6.4.88
s nabytím právní moci
17. Vyjádření RTP ze dne 16.3.88 a 25.2.88
18. Vyjádření IvlLVH zn. 773/00PP/86 ze dne 13.2.87
19. Vyjádření PO ONV 10 zn. 929/87.'3 ze dne 20.11.87
20. Vyjádření PO ONV 9 ze dne 29.11.87, 18.4.88, 23.6.88
v

v
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21. Rozhodnutí OHS'lO zn. 4000.215.1!87/Dr.St., Dr.Vá
Změna rozhodnutí - hygienik h1.m. Prahy zn. Im/1512/6286/
/211.2/87 ze dne 16.12.87
22. Rezhodnutí - výjimka z ochranného pásma dráhy - Drážní
správní 8rgán č.j. 3375-88-13 ze dne 24.6.88
23. Výkopové povolení OD NVP ze dne 16.3.88
24. R,zhf'dnutí HS,NVP zn. HK-624/2660/212.2.3/88 ze dne
16.6.88
25. Záp~sy " pr6vedení koordinací staveb
26. Vyjádření 0l:'!S 9 č.j. 4339-215/86;'Dr.Jir/Kral ze dne 3.11.86
27. Rozhodnutí OVLHEZ NVP zn. OVLHEZ/ 457 /88/Čech/Harb ze d,ne
5.7. 88
~28. Vyjádření lvINV Kyje ze dne 8.10:87 a 29.3.88
29. Vyjádření DP-PK ze dne 6.4.88 a 14.4.88
30. Vyj ádření ~:INV Dolní Počernice-Praha 9 zn. 58-1/ 88i KOZP
ze dne 29.4.88
" v

- Námitce OV ONV 9 ohledně splnění podmínek ÚR ÚUA č.j. II 949/
185-ll. ze dne 2J..4.86 bylo vyhověno ve staveb. řízení, 'kdy
stavební tu,ad sleduje plnění porunínek ÚR.
- Námitce lVINV Kyje Praha 9 první části ai se vyhovu~e podmínkou
,č. 19 vft*,-ové č~sti, kde OV Ql'Iy.J~~zadu~~ reahzaci drUlién;-SfUPne Cfš-f8JQl d~ konce r. 199~;-arUhé casti n~~tky a)
'se nevyllovuJe, nebot stavebnl uraa stavebním povolením
povoluje výstavbu a ne provoz spalovny; nmnitce b) se nevyhovuj e, protože stavební m'ad není 0t'rávněn řešit keerdinaci
j,ednotlivých staveb. Koordinaci řesí v územním rozhodnutí
um. ÚR bylI> vyMno ÚI-IA pod č.j. 4303/87-ADI ze dne 30.6.87.
(Doba výstavby Stěrboholské radiály 04/89 - 06/94.)
- Námitce Laktos Praha 9-Kyje se nevyhovuje. Stavební m'ad
,stanovil v p"dmínce č. 19 výrc-kové části dobu realizace
druhého stupně čištění do konoe r, 1992, tedy až v průběhu
zkušebního pr~vozu.
- Námitce obč. výboru Č. 1 bodu Č. 1 a 2 se nevyhovuje, protože
rozhf'dnutí o umístění stavby VYdává ÚHA; bodu Č. 3 se nevyhovuje. Stavební úřad stanovil v podmínce Č. 19 výrokové části
dobu realizace dvoustupnového čištení do konoe r. 1992 i
bllo'U Č. 4 se nevyhovuje, protoze prejektova dokumentace spalovny neřeší výstavbu třídírn;7odpadků.
- Námitce Leteokých cpraven Malešioe, která se týká umístění
stavby' se nevyhovuje. Rozhodnutí o umístění stavby vydává
ÚH.A (lÍn ÚH.A č.j. II 949/85-R ze dne 21.4.86).

- 9
V průběhu stavebníh~ řízení nebyly shledány důvody, které
by bránily povolení této stavby. Pr~to bylo r~zhodnute jak ve
výroku uvedeno.
Správní poplatek ve výši 5000,- Kčs byl uhrazen přev~dem
SBCS dne 8.7.88.
v,

Poučení:

PrJti tomuto rozhodnutí se lze I!ldve1at do 15ti dnů
ode dne doručení k odboru výstavby NVP prostřed
nictvím zdej šíh..., odboru.
Odvr lání se::>dnímá v souladu s § 55 odst. 2 správního
řádu 71/68 Sb. odkladný účinek. Vylnučení edk1adného
účinku odvolání je odůvodněno naléhavým obecuým
zájmem na výstavbě Spal<"vny TMO - Male

Přílcha:

lx projektová dokumentace

Za spl'ávnost:
Doručuje se účastníklliTI řízení:
1. ~P-IDS, Na bojišti 5, P-2
2. CSD-Severozápadní dráha, Polit. vězňů 9, P-1
3. :?ražské papírny, Vinohradská 190, P-3
4. VHlilP-VIS, Bozová ul., P-4
5. DP-PK, Pod šanq.emi 418, P-9
6. Laktos Praha, Ceskobrodská 1176, Praha 9-Kyje
7. Státní statek, Holeč)cc,va 8, P-5
8. Voj enslcé stavby, Revo luční 3, P-1
9. Stavo8ervis, U stavoservisu 1, P-lO
10. ČEZ-E1ektr
Holešcvice, Partyzánská 7, P-7
ll.
, DP-IDS, Na bojišti 5, P-2

12.

13,
14.
15.
16.
17.
18.
19.

_i7_

~arvy

a 1alcy, esk0moravská 29, P-9
Ustav pro výzkum a využití radinizotopů, Radiová 1. P-IO
Cs. st. autom.,doprava, n.p., Hybernska 32, P-l
Kab10, k.p. Kladno, Svojetická ll, P-IO
Vodní stavby. Dělnic k~12, P-7
TST, k.p., Polit. vězn& ll, P-l
Středočeské plynárny, U plynárny 500, P-4
v

"
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21.

Průmstav, n.p., Opletalrva 41, P-l
Střed"české státní lesy, záv. Zbraslav,

Zámek 67, P-5
22. Pražské oihelny, Anglická 17, P-2
23. Kovošrot, U kabel"vny 289, P-IO ,
24. Závody silnoproudé elektrotechniky, Blanioká 28, P-2
25. vml,~p- VS, V jámě 12, P-l
26. Drůbešářský průmysl, Kozí 4, P-l
27. Teplárna Malešice, U teplárny, P-lO
28. Technoplyn, záv. Malešio e, U Bulhara 3, P-l
29. Prefa Praha, Průmyslwá 5, P-lO
30. Výzhmmý a výv')jwý ústav SZ, Tiskařská ul., P-lO
31. ');ranzitní plynovnd, Stěpánská 28, P-l
32. CKD Elektrotechnika, U tové~en 260, P-IO
33. TCS Hostivař, U továren 31, P-IO
34. lj;ilmové studi" Barrand'w, U továren 261,. P-IO
35. ustav fyzi'.cální chemie a elektrochemie CBAV, U továren
Č. 261, P...'.lO
36. Vodní stavby, Thorézova uL, :2-10
37. Odbytové sdružení pap. prŮ1nyslu, Ve Smečkách 20, P-l
38. Vojenské stavby Z13, B. Němcové 25, P-2
39. Cihelna 1·I1J:JV Štěrboholy, P-IO
40. Letecké opravny, Černokosteleoká 270, P-lO
41. Technoplyn Praha, záv. Kyj e, PrWny,glová ul., P-9
42. Keramické závody Košice, záv. Perlit, :Průmysll'lVá 881, P-9
43. Stavební strojírenství Brno, provoz Metalizace, Průmyslová
ul, Č. 881, P-IO
Na věd0mí:
44. tmv Štěrboholy se žádostí o zveřejnění na med. desce 15 dnu
45. ],INV D. Měcholupy
_1146. liINV E. l\Iecholupy
- "47. MtJV Kyje - P.9
-"48. MNV Dol. Počernice
-;;49. ONV 9
-"-

50 ~ ONV 10

51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

OV ONV 9
PO ONV 9
HES NVP
OS Sboru PO 10
OOP NVP
ÚHA
OD NVP
OVLl-lEZ NVP
CO nyl'
ONV 10
NVP, Ř,ásnovka 8, P-l
PRE, Ea hroudě 19, P-IO
ŘTP, Olšanská 3, P-3
PKVT, Cihelná 4, P-l

,....n_
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65. ~v, Národní ti. lJ, P-l
66. RTP zvlášt. telekomunik. sítě, Vá..llavská 20, P-2
67. QSDK, Biskupaova 20, P-J
68. OSD Sdělovací a zabezpeč, distance Praha-jih, Nádražní
ul. Č. 1, P-5
6:B • ElektrQPodnik SIVO, Buben,ská 1, P-7
70. Cpráva radiokt'lmunikací, Olšanská 3, P-J
7l. es::; Elektroúsek, Tr0cnoveká 1, P-3
72 .~ S':::E, Ha příkopě 15, P-1

74'_E=
7J ..

OIIS 10

75.

76,

77.
78.
79. FO

ov
sl.

č,

1,

ov

Č.

, · "__IIÍIIÍIÍIIi
. . . . , posl. NVP

mrv :::"0

80. Konc ept .
81. Spis

Č.

177
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