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vAs DOP/S ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

č.j. 18/2018 UMC P_SUCH 03029/2018 P. Hejl 26. 11. 2018

Véc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci

povolení výstavby budovy č. p. 1231 na rohu Internacionální a Suchdoiského

náměstí v rozporu s Urbanistickou studií Suchdol —— lnternacionální.

Vážený pane_

městská část Praha-Suchdol obdržela dne 14. 11. 2018 Vaší žádost podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

v níž žádáte o následující informace:

1) Kdo ze zástupců MČ povolil (dal kladně stanovisko) k výstavbě budovy č. p. 1231

na rohu lnternacionální a Suchdolského náměstí v rozporu se schválenou

Urbanistickou studií Suchdol — lnternacioná/ní?

Stavbu povoluje příslušný stavební úřad -—— tj. Odbor výstavby ÚMČ Praha 6. MC:)

Praha»Suchdot podává k těmto řízením svá vyjádření (stanoviska). Stanoviska MC

č.j. 384/2560/03 k projektové dokumentaci bytového domu Terasy H, parc. č. 1173/1

Vám předáváme v kopii.

Dále Vám poskytujeme kopii Rozhodnutí o umístění stavby bytového domu Terasy 1|

na pozemku parc. č. 1173/1 od UMC Praha 6, Odbor výstavby čj. 2414/104/P 1173/1

2) Fotokopii dokumentu, na základě kterého byla povolena změna US v této části -

budova č. p. 1231.

Požadovaný dokument neexistuje.

3) Obdržela MČ či její zástupce za povolení výše uvedené změny od investora

„MWt—w“

  

  

S pozdravem

Ing. Petr Hejl
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Městská část Praha - Suchdol

Uřad městské části Praha - Suchdol

lnternacionální 734, 165 00 Praha - Suchdol, tel.: 2092 1218, fax: 2092 0144

odbor realizace staveb, dopravy a ochrany životního prostředí

 

Úřad MČ Praha 6

odbor výstavby

Čs. armády 23

160 52 Praha 6

 

   
VÁŠ DOPIS ZNACK}? ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE DNE

384/2560/03 M 21.10. 2003

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci

Odbor realizace staveb, dopravy a ochrany životního prostředí obdržel dne 3.9. 2003

žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení k plánované výstavbě bytového domu v ulici

Intemacionální v Praze — Suchdole.

Název stavby - Bytový dům Suchdol - Terasy 11

Místo stavby — parcela č. 11 173/1 k.ú. Suchdol, Praha 6

Investor — Sindat Engineering s.r.o., Ukrajinská 10, 101 00 Praha 10

ÚMČ Praha - Suchdol, odbor realizace staveb, dopravy a ochrany životního prostředí

nemá námitek k předložené dokumentaci ke stavebnímu řízení.

 

Ing. M

, vedoucí OSDŽP

UMC Praha - Suchdol

Doručuje se:

1) SindatEngineering s.r.o.

2) spisy ÚMČ Praha Suchdol
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MESTSKA CAST PRAHA 6 g 08 “'“

URAD MESTSKE CASTI ; 02; či 9/01

ODBOR VÝSTAVBY ,' »—

Čs.armády 23, Praha 6, tel 220 189 111

Č.j.výst.: 2414/104/ P 1173/1 Such /O3—Kot V Praze dne 31.7.2003

Vyřizuje: lng. St. Kotásková, linka 604

Příloha: 1 x dokumentace

RozuonNUTí

o UMISTĚN1 STAVBY

Podáním návrhu společnosti S - DEVELOPMENT a.s., se sídlem Ukrajinská

1488/10, Praha 10, IČO 267383309, DIČ 010 — 26738309, zastoupené společností Sindat

Engineering, s.r.o., se sídlem Ukrajinská 10, Praha 10, IČO 64942171, zastoupené paní

Annou Žbánkovou, bytem Vostrovská 2058/25, Praha 6, bylo dne 16.5.2003 uOdboru

výstavby Úřadu městské části Praha 6 zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby:

„Bytového domu Suchdol — Terasy II, umístěného na pozemku č.parc. 1173/1 k.ú.

Suchdol při ulici Internacionální včetně přípojek vody, kanalizace, elektro, plynu a

slaboproudu, umístěných na pozemku č.parc. 2375 k.ú.Suchdol v ulici Internacionální

v Praze 6“.

Úřad MČ Praha 6, odbor výstavby, příslušný podle §117 odst.l písm. e) zák.

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn

a doplňků, zák. č.131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění změn a doplňků a vyhlášky č. 55/2000

Sb. 111. m. Prahy, ve znění změn a doplňků, posoudil návrh podle §37 a38 stav. zák.

ana základě tohoto posouzení vydává podle §39 stav. zák. a §4 vyhl. č. 132/1998 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, toto

rozhodnutí:

na pozemku rohové parcely č. 1173/1 k.ú. Suchdol

v prostoru ulice Internacionální v Praze 6

se umísťuje stavba '

bytového domu

včetně přípojek kanalizace, vodovodu, elektro, plynu a slabopbroudu,

umístěných na pozemku č.parc. 2375, k.ú. Suchdol v Praze 6,

- současně se upravuje chodník a pruh zeleně

jak je zakresleno v ověřené dokumentací (situační výkres na podkladu katastrální mapy

v měřítku 111000 a koordinační situaci M 1: 500 a M 1: 200), kterou v souladu s ustanovením

§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb. obdrží navrhovatel a příslušný úřad městské části, jehož

územního obvodu se umístění stavby týká, po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

. Půdorysná stopa bytového domu bude sledovat rohový lichoběžníkový tvar parcely

v přímém směru ulice lnternacionální a jejího zalomení do kruhového segmentu.

Stavba bude umístěna na společné hranici s pozemkem č.parc.1172, ve vzdálenosti 7,4

m od Společné hranice s pozemkem č.parc. 1175 k.ú.Suchdol a ve vzdálenosti 3,0 m

od hranice pozemku při ulici Internacionální č.parc.2375 k.ú.Suchdol, kde bude

vytvořen průběžný chodník 5 pásem zeleně.

Objekt bude mít jechio podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží 5 ustupující terasou

v pátém nadzemním podlaží ve směru k sousednímu objektu na pozemkuo parc. 1176

Zastřešení bude provedeno nízkou valbovou střechou. Fasády objektu budou kromě

okenních a vstupních otvorů členěny terasami a lodžiemi. Ve štítové stěně domu

na společné hranici s pozemkem č.parc.1172 nebudou žádné stavební otvory.

Výšková úroveň i 0 I.NP ( Balt p.v.) bude na kótě 275,45() m n.m., hřeben střechy

bude na kótě 292,250 rn n.m., Wška okapní římsy V.NP bude na kótě 290,050 m n.

m.

V podzemním podlaží bude 17 odstavných stání pro osobní automobily, před vjezdem

do PP budou umístěna 2 odstavná stání a úrovni 1. NP. budou podél jihozápadního

průčelí umístěna další 2 odstavná stím' na povrchu. Z celkového počtu 21 stání budou

2 vyčleněna pro osoby se sníženou pohyblivostí. V PP domu budou dále společné

prostory domovního vybavení. V I.NP budou 2 byty, 3 nebytové prostory a společné

vybavení domu. Ve II až V. nadzemním podlaží bude celkem 16 bytů.

Vstupy do objektu budou z ulice lnternacionální. Vjezd do garáže v PP bude po rampě

z lnice Internacionální. „

Střešní krytina valbové střechy bude plechová z pohledově kvalitního materiálu, např.

titanzinek. Vnější povrchová úpravaobjektu bude kombinací keramického obkladu

a omítky, barevně přizpůsobené sousedním objektům..

Veřejná komunikace před objektem bude živičná s vloženými pásy zeleně, terasa

ve dvorní části a vjezd do garáží budou dlážděné. Nezastavěné plochy pozemku

v rozsahu řešeného území budou zatravněny a osázeny zelení.

Jihozápadní části pozemku je navržena protihluková dělící stěna z keramických

plotových tvárnic výšky 150 cm a v délce 24 m, která isoluje vjezdovou rampu od

sousedního pozemku č.p. 1175 v k.ú. Suchdol. Ostatní oplocení pozemku zůstává

stávající.

Zásobování objektu el.energií bude přípojkou 1—AYKY 3x185+95 mm2 do SP 5

ze stávajícího kabelu rozvodné sítě v ulici Internacionální.

Zásobování vodou bude přípojkou PE DN 80 ze stávajícího řadu DN 150 v ulici

Internacionální. Potrubí pod vozovkou bude osazeno v chráničce. ,

Odpadní splaškové vody budou odváděny novou přípojkou DN 150 napojenou

na stávající řadu DN 300 v ulici Intemacionální. Potrubí bude obetonováno a vedeno

přes revizní šachtu do objektu.

Zásobování plynem bude zajištěno přípojkou z PE DN4O ze stávajícího STL řadu DN

160 v ulici Internacionálm'.

Připojení objektu na síť Čs. Telecomu bude ze síťového rozvaděče SR 20 kabelem

typu TCEPKPFLE 25XNO,4, vedeném v chodníku segmentem ulice lnternacionální

od pozemku č.parc.1164/ 1 k.ú. Suchdol.

Likvidace dešťových vod bude z travnatých a zpevněných ploch provedena vsakem na

pozemku7 dešťové vody z objektu budou svedeny do jímky umístěné v jihozápadní

části pozemku a odtud budou odváděny dešťovou kanalizací DN 150, případně
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využívány na zálivku zahrady.

Vytápění a ohřev TUV bude zajištěno v každém bytě a nebytovém prostoru

samostatně nízkoemisními teplovodními plynovými kotli.

Navrhovaný objekt nevyžaduje kácení žádných Wznačných porostů, kromě stávajících

nekvalitních náletů. V západní části pozemku je navržena výsadba nové vzrostlé

zeleně.

Nová vedení technického vybavení v nově navržené účelové komunikaci budou

uložena v souladu se zásadami ČSN 736005 „ Prostorové uspořádání sítí tečhnického

vybavení“. Prováděním stavby nesmí dojít k narušení provozuschopnosti stávajících

inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště.

Na pozemku stavebníka bude vymezen prostor pro ukládání nádob na odpadky.

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována v souladu s vyhl.

č.369/2001 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami

s omezenou schopností pohybu.

Stavba bude technicky koordinována 5 akcí č.01-01—021 15 „TV Suchdol, etapa 0005“

Zařízení staveniště bude na pozemku stavby č.parc. 1173/1 a části pozemku č.parc.

2375, k.ú. Suchdol.

.Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby při provádění stavby byly

dodržovány zásady ochrany životního prostředí a negativní vlivy (hluk, prach) byly

omezeny na minimum, byl zachován přístup ksousedním nemovitostem a nebyl

narušen provoz MMD v komunikaci lnternacionální.

. Žádost o vydání stavebního povolení musí být doložena mimo jiné:

a) souhlasem PVK, a.s., s provedením vodovodní přípojky

b) podrobným hydrogeologickým průzkumem, včetně posouzení navrhovaného

způsobu likvidace dešťových vod vsakem oprávněným hydrogeologem

c) určením způsobu využití komerční plochy v I.NP.

d) podrobným statickým výpočtem * včetně návrhu dilatační spáry při hranicích

se sousedním pozemkem č.parc. 1172.

požárně bezpečnostním řešením stavby a zapracováním jeho zásad do stavební

a profesní části; řešení improvizovaného úkrytu obyvatelstva v PP

protiradonové ochranné opatření stavebního objektu

24. Před vydáním stavebního povolení předloží investor Úřadu MČ Praha 6, odboru

výstavby k posouzení podrobnější podklady podle § 39 stavebního zákona, a to:

- materiálové řešení stavby .

- barevné řešení stavby

- sadové úpravy

Z hlediska urbanistického konceptu pro danou lokalitu je nutné pohledové potlačení

římsy v SNP a dodržet výrazný průběh římsy ve 4.NP, která je shodná pro objekty

celého náměstí.

Odůvodnění :

Navrhovatel společnost S— DEVEIOPMENT a..,s se sídlem Ukrajinská 1488/10,

Praha 10, IČO 267383309, DIČ 010— 26738309, zastoupený společností Sindat Engineering,

5.ro., se sídlem Ukrajinská 10, Praha 10, IČO 64942171, zastoupené paní A Ž

bytem .--.. í--. , Praha 6, podal dne 16.5.2003 Úřadu MČ Praha 6 uodboru

výstavby návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části tohoto
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výstavby návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Protože předložená žádost nebyla
úplná, bylo dne 6.6.2003 řízení přerušeno anavrhovatel byl vyzván k jejímu doplnění.
Po doplnění návrhu bylo v řízení pokračováno.

Stručná charakteristika stavby:

objekt bydlení s komerční plochou v části I.NP a s napojením na inženýrské sítě.
Funkce a kapacita stavby:

stavba obsahuje 18 bytů, prostory společného vybavení domu, 3 nebytové prostory, 17 stání
ve společné garáži v domě, 4 stání na pozemku stavby, ztoho 2 stání budou upravena
pro vozidla osob se sníženou pohyblivostí, a protihlukovou stěnu.

Projektant: SINDAT Engineering s.r.o., Nová 306, 530 09 Pardubice, IČO
64942171

Předpokládané ukončení výstavby: 12/2005

Navrhovaná stavba obsahuje obytné místnosti a nachází se na pozemcích se středním
radonovým indexem.

Navrhované umístění 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, neboť
plocha, na kterou se stavba umisťuje, je určena pro funkční využití polyfunkční území SVM —
smíšené městského typu s nímž je navržená funkce v souladu.

Prostorové řešení objektu vychází z regulativů urbanistické studie Suchdol —
Intemacionální. Výška hřebene a tvar střechy tyto regulativy dodržuje vyjma spádů. Výška
okapní římsy částčně ustupujícího VNP je překročena, výška římsy IVNP překročena není a
je navržena shodně s výškou okapní římsy objektu WC Praha - Suchdol, umístěného na
pozemku č.parc. 1171 k.ú. Suchdol. Stavba S—ti podlažmho bytového domu na téměř
rovinném pozemku, zastřešená valbovou střechou, je z urbanistického hlediska dle názoru
stavebního úřadu akceptovatelná včetně jejího navýšení V. ustupujícím podlažím. Výrazným
prvkem architektonického pojetí fasády je její členění terasami a lodžiemi. Navržený objekt
dotváří stávající koncovou zástavbu & hmotou odpovídá již dokončené výstavbě na opačné
straně segmentu. Na protilehlém rohu se počítá s obdobnou zástavbou.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu vhl. m.
Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy (OTPP) ve znění dodatků, vzdálenost
stavby od sousedního rodinného domu, umístěného na pozemku č-parc.1176 k.ú.Suchdol
je v souladu s ust.čl.8 odst.2) této vyhl., limituje však další využití této parcely.

Doprava v klidu pro 18 bytových jednotek a 3 nebytové prostory je řešena 17 stáními
v PP a 4 povrchovými státními na pozemku stavby.

Souhlas s odnětím pozemků č. parc. 1173/1 k.ú Suchdol ze ZPF se nepožaduje.

Podle sdělení Katastrálního úřadu Praha — město není pozemek č.parc. 2375 k.ú.
Suchdol součástí ZPF.



Návrh byl doložen následujícími doklady:

. Vyjádření hygienika w ze dne 12.5.2003 č.j. 0877/03/SZ „ HK/21503rE a č.j. 1215/03

SZ — HK/215/DrE ze dne 11.6.2003

Vyjádření orgánu požárního dozoru „ ze dne 2.5.2003 zn.HSAA- 8308/1615-ODVS-

03

Vyjádření orgánu dopravy OPP MČ 6 — č.j.OPP/2188/386/03 — Mel. ze dne 14.5.2003

Pravomocné rozhodnutí orgánu dOpravy OPP MČ ze dne 19.6.2003 č.j.OPP-

D/3605/ROP55/2003fl’e

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší — MHMP-060150/2003/001/OZP/V1 ze dne

19.5.2003 a MHMP—088649/2003/00l/OZP/VI ze dne 24.6.2003

Vyjádření orgánu odpadového hospodářství — OPP MČ 6 — č.j.OPP/2188/386/03 —

Mel. ze dne 14.5.2003

Vyjádření orgánu posuzujícího vliv na životní prostředí _MHMP—

060150/2003/001/OZP/V1 ze dne 19.5.2003 a MHMP-088649/2003/00l/OZP/VI ze

dne 24.6.2003

Vyjádření orgánu ochrany přírody — OPP MČ 6 - č.j.OPP/2188/386/03 “— Mel. ze dne

14.5.2003

Stanovisko MČ Praha — Suchdol č.j.l 140/03 ze dne 4.5.2003

K návrhu byla dále doložena stanoviska těchto orgánů a organizací:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Stanovisko OPP MHMP zn. MHMP 63991/2003/Kol ze dne 19.5.2003

Stanovisko DP.hl.m.Prahy a.s zn.:90113/2OM0431/804 ze dne 19.5.2003

Stanovisko odboru krizového řízení MHD/IP č.j. MHMP 59818/2003 OKR ze dne

24.4.2003 ..

Vyjádření PRE a.s zn.: S 211200/Such/A/Pá ze dne 9.4.2003

Vyjádření Pražské plynárenské a.s. zn.:819/ 2526/Fo/OTŘ/03 ze dne 30.4.2003 a

souhlasy s odběrem plynu zn: 2526— 2545/03 ze dne 15.4.2003 a

1160/2780/Fo/OTŘZ/03 ze dne 23.6.2003 a souhlas s oběrem plynu

zn.:-4019/03/OOBCH ze dne 11.6.2003

Vyjádření PVK a.s zn.: 6651/03/K/Ř ze dne 21.5.2003 a 6651/03ze dne 23.5.2003

Vyjádření 1.Vodohospdářské s.r.o. — Roztoky - ze dne 16.4.2003

Vyjádření Č .Telekomu č.j. 7862/6/03 ze dne 24.4.2003

Stanovisko TSK hl.. zn.1 121/03/220/Ve ze dne 15.5.2003

Koordinační vyjádření TSK zn.966/03/260/Ad ze dne 12.5.2003

Vyjádření SEI zu.126—16.4/()3/11.103/Šr ze dne 2.7.2003

Stanovisko živnostenského odboru MČ Praha 6 č.j.ŽO/KO/O3 ze dnel4.5.2003

Vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice

č.j.O3/Vč/165 ze dne22.5.2003

Návrh byl dále doložen stanovisky těchto správců inženýrských sítí:

1. Český telecom — DK ze dne 7.4.2003 č.j. 01799/03/PH/OD

2. Česlq? telecom ochrana sítí ze dne 16.5.2003 zn.: OS/Pm/10652/6/2003

3. Memorex Telex Communication CZ, a.s. č.j.407/2003/h/[HE ze dne 10.4.2003 a

č.j.420/2003/1V1HE ze dne 14.4.2003 ,

České radiokomunikáce a.s.ze dne 23.4.2003—UTS /P 3908/03/VK



 

a razítky těchto Správců inženýrských sítí na situacích:

5. Český telekom MOS— ze dne 7.42003

6. GTS — ze dne 10.4.2003 č. 746/03 — Mar

7. Pragonet a.s. ze dne 24.4.2003- č.j. 102 18/03 - 4

8. VUSS— ze dne 16.4.2003 č.j.ÚP/176—9/03

9. MV— 7.4. 2003

10. STE a.s. ze dne 20.5.2003

11. ČEZ net — Cez Tel a.s. ze dne 10.4.2003 — Ba č.j.498

12. UPC ČR- 10.4. 2003

13. Aliatel a.s ze dne 9.4.2003

14. SLOANE Park Property Trust a.s.— souhlas ze dne 14.4.2003

15. Transgas—ze dne 10.4.2003 č.j. 819ú03

16. ETEL — ze dne 15.4.2003

17. 1n Way a.s.— ze dne 10.4.2003

18. SITEL a.s. ze dne 14.4.2003 č.j.4329

19. Pražská teplárenská a.s. —ze dne 24.4.2003 č.j.761/03

20. Eltodo „„ Citelum s.r.o.- ze dne 18.4.2003

21. ÚCL— ze dne 24.4.2003

22. ČD DDC 0.7.. ze dne 24.4.2003

23. Eurotel ze dne 14.4.2003 č.j.0717/03

24. ČD — Telekomunikace ze dne 24.4.2003

25. TES Media s.r.o. ze dne 14.4.2003

26. TES Wirwles s.r.o. ze dne 14.4.2003

27. CNCon a.s. ze dne 14.4.2003

28. ČSL, s.p. ze dne 24.4.2003 č.177/03

29. TSK — řídící systém dopravy ze dne 29.4.2003/438

30. KPN Qwest ze dne 10.4.2003

31. Centro Net a.s. ze dne 10.4.2003

32. VTL plynovodní zař. Ze dne 9.4.2003

33. PRE VN ze dne 23.4.200š

Souhlas vlastníků pozemků podle § 38 stav. zák.:

Pozemek stavby č.parc. 1173/1 je ve vlastnictyí navrhovatele. Souhlas strvalým a

dočasným záborem pozemku č.parc.2375 vydala MC Praha — Suchdol dne 4.5.2003,

č.j.1140/03.

Zahájení územního řízení bylo dne 26.6.20003 oznámeno všem dotčeným orgánům

státní správy a všem známým účastníkům a bylo nařízeno ústní jednání s místním šetřením

na den 18.7.2003. Současně byli účastníci upozornění, že své námitky a připomínky mohou

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Občanská sdružení nebyla křízení přizvána, neboť zájmy ochrany přírody a krajiny

tak, jak jsou uvedeny ve stanovách sdružení, nej sou umístěním stavby dotčeny. Na pozemku

stavby se nachází převážně náletová zeleň '

V průběhu řízení uplatnil účastník řízení Ing. Jiří Haring , bytem Internacionální 743,

Praha 6, požadavek, aby před zahájením stavebních prací byly osazeny na fasádu jeho domu

pásky, provedena fotodokumentace a nahrazeny veškeré újmy, způsobené stavbou.
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Navrhovatel tyto požadavky, uvedené do protokolu akpceptuje, proto o tomto požadavku,

který je občansko právního charakteru nebylo rozhodováno jako o námitce.

S přihlédnutím k výsledkům územního řízení Úřad MČ Praha '6, odbor výstavby

rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 40 odst. 1 stav. zák. dva roky ode dne, kdy nabylo

právní moci, nepozbývá však platností, pokud bylo v této lhůtě požádáno o stavební povolení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne

doručení kMagistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozhodování, podáním

u Úřadu MČ Praha 6, odbor výstavby, Čsl.armády 23, Praha 6.

Za správnost:

    & lídr“
lng. chýší" ctu?

\25

   
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

Vedoucí odboru výstavby:

 

Správní poplatek 1000 Kč podle zákona č.305/1997 Sb. byl zaplacen dne 19.5.2003.

Rozdělovník:

Navrhovatel (na doručenku): —

1) Ing. Renata Novotná — Sindat Engineering, s.r.o., ul. Nová 306, 530 09 Pardubice,

zastupující společnost S — DEVELOPMENT a.s., se sídlem Ukrajinská 1488/10,

Praha 10

A. Účastníci řízení: (na doručenku)

2) HMP, zastoupené SÚRM, Hradčanské nám. 8, Praha 1

3) Městská část Praha - Suchdol, zastoupená ÚMČ Praha - Suchdol

4) ČR — Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha , Legerova 49, Praha 2

5) Bytové družstvo Internacionální 742, Praha 6 — 165 00 ( č.parc. 1172)

6) Domovní správa Suchdol 292, Městská část Praha — Suchdol, zastoupená ÚMČ Praha

— Suchdol, Internacionální 734, Praha 6 — 165 00 ( č.parc. 1173/2)

7) l ' " “ ' “ 7743,Praha6—16500(č.parc. ll75a1176)

8) lng. k, 1 43, Praha 6 m— 165 OO ( č.parc. 1175 a 1176)

9) Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 — 145 08

10) Pražská energetika, Na Hroudě 19, Praha 10 — 100 00


