MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Praha 2, dne 11.7.2018

Čj.výst.: OV/122748/2017/Vych.
D-325/12
VYŘIZUJE: Ing. Vychopeňová, 236 044 250

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
v územním řízení posoudil žádost o územní souhlas podle § 84 až § 90 stavebního zákona jako žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne
21.12.2017 podala
Phibell s.r.o., IČO 24236021, Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8,
kterou zastupuje K-inženýring s.r.o., IČO 03313743, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění dočasné stavby
dvou přístřešků pro ochranu chodců a oplocení staveb areálu Transgas včetně tří vstupů
vymezeného ulicemi Vinohradská, Rubešova, Římská
a únikového schodiště budovy Českého rozhlasu - Vinohradská č.p. 1409,
Praha 2, Vinohrady č.p. 325, Vinohradská 8
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 480/10, 481, 491/1,
4092, 4093/1, 4093/2, 4097/1, 4098/1 v katastrálním území Vinohrady.
Druh a účel umisťované dočasné stavby s dobou trvání do dne 31.12.2030:

-

dočasný přístřešek pro ochranu chodců na únikovém schodišti z Českého rozhlasu na
pozemku parc.č. 481 v k.ú. Vinohrady; ochranné liniové konstrukce, celková výška je 3,0 m, průchozí
výška min 2,5 m, šířka 2,29 m a dlouhá 40,01 m; nosná konstrukce bude tvořena ze svislých
ocelových stavitelných lešenářských stojek v modulových vzdálenostech 2,0 až 3,0 m, které budou
opláštěny OSB deskami, zastřešení bude řešeno systémovými ocelovými podlážkami, které budou
zakryté také OSB deskami, konstrukce bude zavětrována ocelovými vzpěrami a táhly

-

dočasné venkovní únikové schodiště z Českého rozhlasu na parc.č. 481 v k.ú. Vinohrady, které
bude ústit na chodník v ulici Římská a na výstupní podestě bude branka s mříží o celkové průchozí
šířce 2,00 m, která bude ve směru úniku vždy otevřená; dvojramenné schodiště (v každém rameni
počet stupňů 14) s celkovou délkou 11,30 m a šířkou 2,15 m.
dočasný přístřešek pro ochranu chodců v průchodu mezi domem č.p. 343 a budoucím
staveništěm, parc.č. 4098/1, 480/6 a 480/10 v k.ú. Vinohrady; ochranné liniové konstrukce, celková
výška je 3,0 m, průchozí výška min 2,5 m, šířka 2,50 m a dlouhá 33,26 m; nosná konstrukce bude
tvořena ze svislých ocelových stavitelných lešenářských stojek v modulových vzdálenostech 2,0 až
3,0 m, které budou opláštěny OSB deskami, zastřešení bude řešeno systémovými ocelovými
podlážkami, které budou zakryté také OSB deskami, konstrukce bude zavětrována ocelovými
vzpěrami a táhly

-
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umístění dočasného oplocení výšky 2,0 m TYP A – celkové délky 172,97 m, na parcele č. 481,
480/1, 488, 491/1, 480/10, 480/12 vše v k.ú. Vinohrady, plně žárové zinkované mobilní oplocení tl.
0,5 mm, systémové dílce výšky 2,0 m, betonová prefa patka 0,22 x 0,61 x 0,12 m, obsahuje 4 – 6
otvorů pro trubky, oplocení se spojuje spojkami včetně zavětrování
umístění dočasného oplocení výšky 2,5 m TYP C – případ 1: kotvení do vlastních betonových
patek bez poškození chodníku či podkladu, celkové délky max. 69,43 m, na parc.č. 4098/11, 4097/1,
4093/2, 480/1, 480/3 vše v k.ú. Vinohrady, kontinuální OSB desky bez mezer, přišroubované na
pomocnou ocelovou a betonovou konstrukci, betonové patky 0,71 x 0,9 x 0,9 m, horní hrana OSB
desky chráněna lemovacím profilem z poplastovaného plechu
případ 2 – kotvení sloupků oplocení ke stávající opěrné zdi podél ulice Římská a Rubešova, celkové
délky max. 70,66 m, na parc.č. 480/1, 480/4, 480/5, 4092 v k.ú. Vinohrady, kontinuální OSB desky
bez mezer, přišroubovány z boku na stávající betonovou zídku, pro vyrovnání odklonu od svislice
budou pod kotvu použity distanční podložky, horní hrana OSB desky chráněna lemovacím profilem
z poplastovaného plechu
případ 3 – přikotvení sloupků oplocení ke stávající šikmé ploše v ulici Rubešova, celkové délky
47,69 m, kontinuální OSB desky bez mezer, kotveny přes ocelové patle na stávající betonový
povrch, který nemá pravidelný spád, patle lze odříznout a oplocení dále kotvit na betonové patky či
zídku, horní hrana OSB desky chráněna lemovacím profilem z poplastovaného plechu
Celková délka dočasného oplocení je max. 360,75 m

-

-

Umístění dočasného oplocení s následujícím určením výšek:

Stávající výška v m/m Navrhovaná
Název
Balt po vyrovnání
výška v m
+ 0,000 čistá podlaha budoucího 1.NP
novostavby a současně je to výška chodníku
v bodě P7
+ 0,000
+ 0,000
bod P1
+ 230,800
+ 2,5 m
bod P2
+ 230,550
+ 2,5 m
bod P3
+ 229,380
+ 2,5 m
bod P4
+ 229,060
+ 2,5 m
bod P5
+ 228,840
+ 2,5 m
bod P6
+ 228,320
+ 2,5 m
bod P7
+ 228,000
+ 2,5 m
bod P8
+ 227,690
+ 2,5 m
bod P9
+ 227,070
+ 2,5 m
bod P10
+ 226,100
+ 2,5 m
bod P11
+ 225,920
+ 2,5 m
bod P12
+ 223,440
+ 2,5 m
bod P13
+ 223,140
+ 2,5 m
bod P14
+ 223,030
+ 2,5 m
bod P16
+ 221,870
+ 2,0 m
bod P17
+ 222,270
+ 2,5 m
bod P18
+ 223,320
+ 2,5 m
bod P19a
+ 223,270
+ 2,0 m
bod P19b
+ 226,800
+ 2,0 m
bod P20
+ 226,820
+ 2,0 m
bod P21
+ 226,180
+ 2,0 m

II.

Navrhovaná
výška
v m/m Balt po
vyrovnání
+ 228,000 m
+ 233,300 m
+ 233,050 m
+ 231,880 m
+ 231,560 m
+ 231,340 m
+ 230,820 m
+ 230,500 m
+ 230,190 m
+ 229,570 m
+ 228,600 m
+ 228,420 m
+ 225,940 m
+ 225,640 m
+ 225,530 m
+ 223,910 m
+ 224,770 m
+ 225,820 m
+ 225,310 m
+ 228,840 m
+ 228,860 m
+ 228,220 m

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Dočasné oplocení včetně dvou dočasných přístřešků pro ochranu chodců bude umístěno na pozemcích
parc. č. 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 480/10, 481, 491/1, 4092, 4093/1, 4093/2, 4097/1,
4098/1 v katastrálním území Vinohrady v souladu se situací C 003 v měřítku 1:200 na podkladu
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katastrální mapy se zakreslením stávajícího stavu, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb
a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb ověřená autorizovaným
architektem se všeobecnou působností Doc. Ing. arch. Jakubem Ciglerem - ČKA 00 195 v 9/2015, revize
č.04; umístění nesmí být měněno bez souhlasu stavebního úřadu.
III.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1)

Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené dokumentace, která obsahuje výkresy
současného stavu území výkr. č. C 003 v měřítku katastrální mapy 1:200, který v 9/2015, revize
č.04, ověřil autorizovaný architekt se všeobecnou působností Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, ČKA 00
195, kde je umístění zakresleno a okótováno. Situační výkres ověřený stavebním úřadem se po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předají žadateli.
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

2)
3)

4)

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád:
Phibell s.r.o., IČO: 24236021, Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8
Český rozhlas, IČO: 45245053, Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2
Vinohradská BLDG, a.s., IČO: 27413799, Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1
Ing. Josef Žáček, nar. 8.4.1926, Fügnerova 2210, 390 02 Tábor
Odůvodnění:
Dne 21.12.2017 podal žadatel oznámení o záměru k vydání územního souhlasu.
Protože oznámení neobsahovalo dostatečné podklady pro vydání územního souhlasu, rozhodl stavební
úřad usnesením ze dne 16.1.2018 o projednání záměru v územním řízení. Žádost o územní souhlas se
dle § 96 odst. 5 stavebního zákona považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí. Protože tato
žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení,
byl žadatel současně vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla postupně
doplňována, poslední doplnění bylo učiněno ke dni 29.6.2018.
Před zahájením řízení stavební úřad určil okruh účastníků řízení:
−

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele, který je také podle § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona vlastníkem pozemků parc. č. 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5 vše v kat. úz.
Vinohrady, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn - Phibell s.r.o.

−

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn - Obec hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy

−

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
záměr uskutečněn, není-li sám žadatel nebo ten, kdo má věcné právo k tomuto pozemku parc.č.
480/6, 480/10 Ing. Josef Žáček, parc.č. 481 Český rozhlas, parc.č. 491/1 Vinohradská BLDG, a.s.,
parc.č. 4092, 4093/1, 4093/2, 4097/1, 4098/1 Hlavní město Praha vše v katastrálním území
Vinohrady; věcné břemeno Český rozhlas, Vinohradská BLDG, a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s.

−

podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a podle zvláštního zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze - Městská část Praha 2, na jejíž území se územní rozhodnutí vztahuje

−

podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a podle zvláštního zákona č. 266/1994 Sb. o drahách
u stavby v ochranném pásmu dráhy - České dráhy, a.s., a stavby v ochranném pásmu metra –
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž věcné právo může být dotčeno –
zástavní právo Equa bank a.s.
Stavební úřad oznámil dne 21.5.2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Stavební úřad upustil od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území
−
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a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení
oznámení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Oznámení o zahájení územního řízení doručil stavební úřad všem účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě.
Navrhovaná změna v užívání stavby 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. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění novel, (dále
jen „UP“), neboť plocha, na které se stavba nachází, je určena pro funkční využití S2 = sběrné
komunikace městského významu a ploše SMJ = smíšené městského jádra, s nímž je navržená funkce
dočasného ochranného zařízení průchodu a oplocení v souladu.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby
zpracovaná autorizovaným architektem se všeobecnou působností Doc. Ing. arch. Jakubem Ciglerem ČKA 00 195, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu podle nařízení č. 10/2016 Sb., hl. m.
Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby
v hlavním městě Praze.
V průběhu řízení byly předloženy tyto doklady a stanoviska:
- Vyjádření HS hl. m. Prahy ze dne 27.2.2017 pod č.j. HSHMP 08046/2017
- Závazné stanovisko OPP MHMP ze dne 3.4.2017 pod č.j. MHMP 412459/2017
- Závazné stanovisko ODA MHMP ze dne 20.2.2017 pod č.j. MHMP-258335/2017/O4/Jv
- Závazné stanovisko ODA MHMP drážního správního úřadu ze dne 5.4.2017 pod č.j. MHMP535282/2017/ODA-O2/No
- Vyjádření OÚR MHMP ze dne 6.3.2017 pod č.j. MHMP 257212/2017
- Souhlas EVM MHMP ze dne 6.6.2017 pod č.j. EVM/VP/840816/17/sva včetně vyznačení na situaci
- Rozhodnutí připojení nemovitosti na komunikaci od ODUR ÚMČ P2 ze dne 19.4.2017 pod č.j.
MCP2/038816/2017/ODUR-OD/Šeb, které nabylo právní moci dne 24.4.2017
- Závazné stanovisko ODUR ÚMČ P2 ze dne 24.4.2017 pod č.j. MCP2/041080/2017/ODUR-OD/Šeb
- Stanovisko HZS ze dne 6.3.2017 pod zn.HSAA-2095-3/2017
- Stanovisko OCP MHMP ze dne 28.3.2017 pod č.j. MHMP 476232/2017
- Koordinované stanovisko ÚMČ P2 ze dne 21.2.2017 pod zn. MCP2/015891/2017
- Vyjádření MČ Praha 2 ze dne 5.4.2017 pod zn. MCP2/015910/2017/ODUR-OUR
- Technické stanovisko TSK HMP, a.s. ze dne 18.5.2017 pod č.j. TSK/05222/17/5400/Ve včetně
koordinačního vyjádření ze dne 9.3.2017 pod zn. 538/17/5600/Pa
- Souhlas PČR ze dne 23.2.2017 pod č.j. KRPA-56572-1/ČJ-2017-0000DŽ
- Vyjádření PČR ze dne 20.3.2017 č.j.krp-354922-1/2016-0000Dž vyznačené na situaci
- Souhrnné stanovisko Dopravního podniku HMP, a.s. ze dne 20.3.2017 pod zn. 100130/7Ku378/375
- Vyjádření Dopravního podniku HMP, a.s. ze dne 17.2.2017 pod zn. 240200/277/17/Čp
- Vyjádření PVK a.s. ze dne 9.3.2017 pod zn. PVK 10976/OTPČ/17 včetně souhlasu na situaci ze dne
8.3.2017
- Vyjádření PVS a.s. ze dne 17.3.2017 pod zn. 938/17/2/02 a ze dne 29.6.2018 pod zn. 3250/18/2/02
- Souhlas Pražské plynárenské a.s. ze dne 7.3.2017 pod zn. 2017/OSDS/01244
- Souhlasné vyjádření PRE a.s. ze dne 20.2.2017 pod zn. S 21130/300040646 s prodloužením do
30.9.2018
- Vyjádření TCP a.s. ze dne 13.3.2017 pod č.j. VO 051/17
- Vyjádření BIS ze dne 8.2.2016 pod č.j. 2-25/2016-BIS-39 a ze dne 28.6.2018 pod č.j. 59-85/2018BIS-13
- Vyjádření CZnet ze dne 8.12.2017 pod č.j. 170102817
- Vyjádření Cenrtonet ze dne 6.3.2017 pod zn. 531/2017 a ze dne 8.3.2018 pod zn. 403/2018
- Vyjádření CoProSys a.s. ze dne 6.4.2017
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 15.3.2018 pod zn. 1520/18/OVP/Z
- Vyjádření CETIN ze dne 27.3.2017 pod č.j. 572191/17 včetně souhlasu ze dne 3.5.2017
- Vyjádření Dial Telecom, a.s. ze dne 4.12.2017 pod zn. PH544830
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.3.2017 pod č.j. E11156/17 a ze dne 2.1.2018 pod
č.j. E00159/18
- Vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 3.5.2017 pod zn. UPTS/OS/164391/2017 a ze dne
9.7.2018 pod zn. UPTS/OS/197250/2018
- Vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 27.3.2017 pod zn. 0200576648 a ze dne 6.2.2018 pod zn.
0200707390
- Vyjádření České dráhy, a.s. ze dne 23.2.2017 pod č.j. 524/2017
- Souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 4.4.2017 pod zn. S 6064/S-12615/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Čer
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-

Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 7.3.2017 pod zn. MP-SOP0489/17-2/Kr DUCR13663/17/Kr
- Souhlas Ing. Josefa Žáčka na výkrese Situace C 003 ze dne 19.12.2017
- Souhlas Českého rozhlasu na výkrese Situace C 003 ze dne 18.12.2017 včetně Dohody o
náhradním parkování ze dne 15.6.2018
- Podpis na výkrese Situace C 003 od společnosti Vinohradská BLDG, a.s.
- Výpis z katastru nemovitostí ze dne 11.5.2017 (ověřeno dne 22.6.2018), list vlastnictví 2432 a výpisy
z katastru nemovitostí ze dne 22.6.2018, list vlastnictví 787, 2093, 2480 a 2178
- Plná moc pro zástupce stavebníka ze dne 20.3.2017 a 4.1.2018
Souhlasná stanoviska správců a vlastníků sítí technického vybavení byla vyjádřena písemně a razítky
na situačním výkrese.
Protože je umisťována stavba, která dle § 103 stavebního zákona nevyžaduje ani ohlášení, stanovil
stavební úřad do tohoto rozhodnutí i podmínky pro její provedení.
Po oznámení zahájení řízení, v reakci na námitku účastníka řízení, byla doplněna „Dohoda o náhradním
parkování“ ze dne 15.6.2018 a aktualizovaná vyjádření některých správců poduličních sítí. Stavební úřad
tento fakt neoznamoval všem účastníkům řízení, neboť doplněním těchto dokladů nedošlo ke změně
obsahu žádosti a nijak tím nebyla pozměněna práva účastníků řízení jako v době oznámení zahájení
řízení.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Pro informování veřejnosti bylo oznámení o zahájení řízení vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce
ÚMČ Prahy 2 a současně na elektronické úřední desce, a stejným způsobem bude (opět pro informování
veřejnosti) vyvěšeno i toto rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Zamítnuté návrhy a námitky:
-

Ing. Josef Žáček námitka dne 6.6.2018 č.j. 105912/2018: Žádám, aby firma Phibell 14 dní před
stavbou plotu na mém pozemku č.parcel: 480/6 a 480/10 pro mne zajistila 6 náhradních parkovacích
míst a to: 1 místo pro mne před domem č. 343, Vinohradská 6, Praha 2 a 5 míst v parkovací "modré
zóně" na Praze 2.

Stavební úřad námitku posoudil a uvádí, že neexistuje žádný právní předpis, ukládající povinnost
stavebníka zajistit požadované množství parkovacích stání dle požadavku účastníka řízení. Vzhledem
k výše uvedené skutečnosti stavební úřad námitce nemohl vyhovět.
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
-

Český rozhlas námitka dne 6.6.2018 č.j. 105625/2018: Realizací dočasné stavby dojde ke
znemožnění vjezdu do 2.NP garáží Českého rozhlasu nacházejících se pod budovou Českého
rozhlasu Římská 385/13, Praha 23, a vjezdem z Římské ulice, Praha 2 (dále jen "garáže") a ke
znemožnění užívání 39 parkovacích míst v těchto garážích, jež v celkovém rozsahu slouží pro
parkování cca 100 vozidel.

Stavební úřad námitku posoudil a uvádí, že stavebník předložil dne 20.6.2018 Dohodu o náhradním
parkování ze dne 15.6.2018 mezi stavebníkem a Českým rozhlasem, ve které jsou upraveny podmínky
náhradního parkování, se kterými obě strany souhlasí.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-

Připomínky veřejnosti nebyly.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy
podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci, spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková
situace v měřítku katastrální mapy.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky, nestanoví-li stavební úřad
v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí
po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Helena Dřízhalová
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 2
otisk úředního razítka

Přílohy:
Koordinační situační výkres č. 003 část C
Po nabytí právní moci rozhodnutí bude předána stavebníkovi, případně vlastníkovi:
•

ověřená projektová dokumentace

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 22.6.2018.

Toto oznámení je vyvěšeno pro informování veřejnosti po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlast.rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické osoby)
1. K-inženýring s.r.o., IDDS: vk9m2uh
zastoupení pro: Phibell s.r.o., Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8
2. Český rozhlas, IDDS: rnaadje
3. Vinohradská BLDG, a.s., IDDS: 2rjgwv4
4. Jiří Žáček, Fügnerova č.p. 2210, 390 02 Tábor 2
zastoupení pro: Ing. Josef Žáček, Fügnerova 2210, 390 02 Tábor
5. Obec hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, p.o., IDDS: c2zmahu
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6. Městská část Praha 2, zast. ing. arch. Václavem Vondráškem nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
7. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
8. Dopravní podnik hl. m. Prahy ,akciová společnost, IDDS: fhidrk6
9. České dráhy a.s., IDDS: e52cdsf
10. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
11. Equa bank a.s., IDDS: iayc2h2
dotčené orgány:
12. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
13. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
14. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
15. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
16. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
17. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
18. Úřad městské části Praha 2, Odbor životního prostředí, náměstí Míru 20, 120 00 Praha 2
19. Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, náměstí Míru 20, 120 00 Praha 2
ostatní:
20. ÚMČ P2, Odbor dopravy, odd. územního rozvoje, náměstí Míru 20, 120 00 Praha 2 (doporučeně)
21. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
22. ČEZ Korporátní služby, s.r.o., IDDS: v5pxkwm
23. Městská část Praha 2, úřední deska, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
24. spisy
25. referent
26. plány
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