Městská část Praha 22
Úřad městské části
odbor výstavby
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
Č.j.: P22 532/2013 OV 07
Sp.zn.: MC22 1618/2012 OV 07
Vyřizuje: Ing. Zbyněk Dvořák
Telefon: 271 071 856

V Uhříněvsi dne: 1.2.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve spojeném územním a stavebním
řízení dle § 78, odst. 1 stavebního zákona přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114
stavebního zákona (ve znění platném do 31.12.2012) žádosti o územní rozhodnutí a stavební
povolení, které dne 13.11.2012 podal Josef Tůma, bytem Golfová 903, 102 00, Praha 10, v
zastoupení stavebníka společnosti Doprava – Uložení - Rekultivace, a.s., IČ 274 39 038, se
sídlem Fr. Diviše 1282/56a, 104 00 Praha – Uhříněves, a na základě tohoto přezkoumání
vydává:
A) dle § 79 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby
nástavba skladové haly č.p. 1282, na pozemku parc.č. 1906/3, k.ú. Uhříněves, ul. Fr. Diviše
1282/56a, Praha – Uhříněves, v rámci akce nazvané „Rekonstrukce a nástavba zázemí objektu
firmy D.U.R., spol. s.r.o.“, včetně nového napojení na stávající vnitřní rozvody technické
infrastruktury skladové haly (voda, plyn, elektro, splašková kanalizace).
Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Nástavba skladové haly bude umístěna ve střední části stávající skladové haly č.p. 1282
na pozemku parc.č 1906/3, k.ú. Uhříněves, v min. vzdálenosti 15,1 m východně od
sousedního objektu č.p. 1319, na pozemku parc.č. 1906/38 a v min vzdálenosti 18,3 m
západně od průčelí skladové haly, při ul. Fr. Diviše 56a, Praha - Uhříněves. Plánovaná
nástavba nebude přesahovat půdorys stávající skladové haly.
B) podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
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stavební

povolení

na nástavbu a stavební úpravy skladové haly č.p. 1282, na pozemku parc.č. 1906/3, k.ú.
Uhříněves, ul. Fr. Diviše 1282/56a, Praha – Uhříněves, v rámci akce nazvané „Rekonstrukce a
nástavba zázemí objektu firmy D.U.R., spol. s.r.o.“, včetně nového napojení na stávající
vnitřní rozvody technické infrastruktury skladové haly (voda, plyn, elektro, splašková
kanalizace).
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval Ing. Zdeněk Vávra, ČKAIT č. 0008802, která se po nabytí právní
moci předává stavebníkovi.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
- ukončení stavby a připravenost k vykonání závěrečné kontrolní prohlídky.
3. Stavba bude dokončena do 03/2014.
4. Na stavbě musí být k dispozici dokumentace a všechny doklady, týkající se stavby
v souladu s ustanovením §§ 152, odst. 3, písm. c) a 157 stavebního zákona.
5. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku OŽP ÚMČ Praha 22 ze dne 6.8.2012
pod zn. P22 3241/2012 OŽP 01, tj :
- Stavební odpady budou tříděny, soustřeďovány do přepravních prostředků podle
druhů a zabezpečeny proti úniku.
- Odpady budou přednostně nabízeny k využití (např. stavební suť bude nabídnuta
k recyklaci).
- Odpady předávat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech.
- Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi podle vyhlášky č.
383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Eternit nebo jiné materiály obsahující azbest by měl být ze stavby bezpečně
odstraněny před prováděním jiných stavebních prací. Při manipulaci musí být voleny
takové technologické postupy, aby se minimalizovalo uvolňování azbestových
vláken do ovzduší. Jednou z možností je vlhčení eternitu vodou nebo pokrytí plochy
nástřikem polymerní hmoty. Materiály obsahující azbest je nutno umístit do obalů
(uzaviratelné nádoby, plastové pytle), které budou před dalším nakládáním utěsněny
a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Eternit a materiály obsahující
azbest mohou být předány pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem
odpadu.
- Při stavebních pracích budou používána vozidla a mechanizmy, které splňují emisní
limity podle platné legislativy. Při manipulaci se stavebními materiály a sutí budou
aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem (kropení,
plachtování)
- nově instalovaný plynový kotel bude, s ohledem na povinnost plnění krajského
emisního stropu pro oxidy dusíku (NOx), vykazovat v souladu s tabulkou č. 14
normy EN 297 mezní koncentrace NOx pro třídu 3 tj. emise do 150 mg/kWh.
5. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Hygienické stanice hl. m. Prahy ze
dne 16.10.2012 pod č.j. HSHMO 46962/2012:
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- Před zahájením rekonstrukčních prací musí předcházet práce s azbestem, tj.
demoliční práce a odstranění stavebního materiálu s obsahem azbestu (eternitových
šablon)
- Práce s azbestem, tj. odstranění střechy z objektu z eternitových šablon musí být
řešeny v souladu s platnými předpisy pro práce s azbestem, tj. i samostatným
podáním projektové dokumentace (Hlášení práce s azbestem) před zahájením těchto
prací
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky, jméno prováděcí firmy včetně oprávnění k dané
činnosti oznámí stavebník odboru výstavby nejpozději 10 dnů před zahájením
stavebních prací.
7. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutné předložit:
- doklady o provedení a vyhodnocení předepsaných zkoušek, které prokáží bezpečné
užívání nástavby a stavebních úprav a vnitřních rozvodů technické infrastruktury
(zejména výchozí revize elektro, kouřovodů, hromosvodů, protokol o zkoušce
těsnosti topení + topné zkoušce, protokol o těsnosti splaškové kanalizace, protokol o
tlakové zkoušce rozvodu vody, protokol o provedení zkoušky těsnosti a tlaku rozvodu
plynu, doklady o shodě, atd.)
- předávací protokol, pokud byl sepsán, případně prohlášení dodavatele o provedení
stavby v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací.
- doklady o způsobu využití nebo odstranění stavebních odpadů osobou oprávněnou
k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.
- doklady o způsobu využití nebo odstranění stavebních odpadů obsahující azbest

Odůvodnění:
Dne 13.11.2012 podal zástupce stavebníka žádost o vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení na výše uvedenou nástavbu a stavební úpravy. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní a stavební řízení.
Jelikož žádost neobsahovala předepsané náležitosti, vyzval odbor výstavby opatřením č.j
P22 4960/2012 OV 07 ze dne 29.11.2012 stavebníka k jejich doplnění a zároveň usnesením
řízení přerušil. Požadované doklady byly doplněny dne 12.12.2012.
Protože podmínky v území jsou po doplnění jednoznačné, spojil odbor výstavby ÚMČ
Praha 22 v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona usnesením ze dne 18.12.2012 územní a
stavební řízení.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 stavebního
zákona tak, že za účastníky tohoto řízení považuje:
- ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona:
• stavebníka Doprava – Uložení - Rekultivace, a.s., Fr. Diviše 1282/56a, 104 00 Praha –
Uhříněves v zastoupení Josefem Tůmou, Golfová 903, 102 00, Praha 10 a
• Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 Nové Město, 128 00
- ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona:
dle písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
nebo stavbě
• D.U.R., spol. s.r.o., Letecká 120, 252 66 Libčice nad Vltavou
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dle písm. b) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno
• Josef Tůma, Golfová 903, 102 00, Praha 10
• Josef Šebek, Františka Diviše 1319/56c, 104 00 Praha – Uhříněves
• Bytové družstvo UNIKA, Masarykova 522/12, 46001 Liberec I - Staré Město
• JEKON s.r.o., Herbenova 1265/68, 102 00 Praha 15 – Hostivař
• D.U.R., spol. s.r.o., Letecká 120, 252 66 Libčice nad Vltavou
• EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 17000 Praha 7 – Holešovice
• Obec hl. m. Praha, zast. SVM MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
dle písm. c) – osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
• Městská část Praha 22 (§ 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)
• οbčanská sdružení, která požádala u odboru výstavby Úřadu MČ Praha 22, aby byla
informována o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy
ochrany přírody a krajiny, a ve stanovené lhůtě se přihlásila k účasti na příslušném řízení.
V tomto případě se ve stanovené lhůtě nepřihlásilo do řízení žádné občanské sdružení.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109
stavebního zákona, tak že za účastníky tohoto řízení považuje:
• ve smyslu § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka
- Doprava – Uložení - Rekultivace, a.s., Fr. Diviše 1282/56a, 104 00 Praha – Uhříněves v
zastoupení Josefem Tůmou, Golfová 903, 102 00, Praha 10
• ve smyslu § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona vlastníka stavby, na níž má být
provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o případ uvedený
v písmenu g)
- D.U.R., spol. s.r.o., Letecká 120, 252 66 Libčice nad Vltavou
• ve smyslu § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vlastníka pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, není-li stavebníkem
- D.U.R., spol. s.r.o., Letecká 120, 252 66 Libčice nad Vltavou
• ve smyslu § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona vlastníka stavby na pozemku, na
kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo
odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo
dotčena
- nejsou takové osoby
• ve smyslu § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníka sousedního pozemku nebo
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- Josef Tůma, Golfová 903, 102 00, Praha 10
- Josef Šebek, Františka Diviše 1319/56c, 104 00 Praha – Uhříněves
- Bytové družstvo UNIKA, Masarykova 522/12, 46001 Liberec I - Staré Město
- JEKON s.r.o., Herbenova 1265/68, 102 00 Praha 15 – Hostivař
- D.U.R., spol. s.r.o., Letecká 120, 252 66 Libčice nad Vltavou
- EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 17000 Praha 7 – Holešovice
- Obec hl. m. Praha, zast. SVM MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
• ve smyslu § 109 odst. 1 písm. f) stavebního zákona toho, kdo má k sousednímu pozemku
právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo
dotčeno
- nejsou takové osoby
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•

ve smyslu § 109 odst. 1 písm. g) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního
právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu
anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního
předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných
částech domu činí více než jednu polovinu
- nejsou takové osoby

Stavební úřad oznámil opatřením pod č.j. P22 5229/2012 OV 07 ze dne 18.12.2012
zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům, zároveň stanovil termín veřejného ústního jednání na den 22.1.2013. Zahájení
územního řízení oznámil účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou, účastníkům
stavebního řízení a dotčeným orgánům bylo doručováno jednotlivě.
Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 22 dne 20.12.2012
a sejmuto dne 7.1.2013.
Předmětem změny stavby jsou stávající prostory skladové haly. Provedením stavebních
úprav a nástavby dojde k úpravě stávajících prostor skladů a sociálních zařízení a dobudování
nových prostor zázemí firmy ve střední části objektu skladové haly. Z vnějšího pohledu dojde
k navýšení hřebene střechy o 1,8 m. Dále dojde k vybudování schodiště spojujícího stávající
prostory zázemí s nově vzniklou nástavbou.
Likvidace srážkových vod ze severního průčelí je řešena přes lapače střešních splavenin do
stávající vsakovací jámy s odvodňovacími drenážemi pod povrchem terénu na pozemku
parc.č. 1906/37, k.ú. Uhříněves. Likvidace srážkových vod z jižního průčelí je řešena vsakem
na pozemku parc.č. 1906/37, k.ú. Uhříněves a částečně retencí do sudů k užitkovému použití.
Jelikož realizací nástavby nedojde ke zvětšení odvodňovací plochy, je navržené řešení
dostačující.
Nástavbou patra dojde k rozšíření stávajících prostor zázemí a vzniknou tyto prostory:
- 2 x kancelář, spojovací chodba, zasedací místnost, šatna, schodiště, 2 x WC - muži,
WC – ženy, chodba, úklidová místnost, WC se sprchovým koutem
Součástí stavebních úprav bude provedení zateplení stávajícího objektu a jeho konstrukcí,
úprava vstupů do stávajícího zázemí a skladovacích prostor, renovace omítek a oken a nové
provedení střechy.
Stavebními úpravami a nástavbou dojde ke zvětšení prostoru administrativní části objektu
o plochu 213,46 m2.
Nástavba bude napojena na stávající rozvody technické infrastruktury skladové haly (voda,
plyn, elektro, splašková kanalizace).
Vytápění a ohřev TUV v nově vzniklé nástavbě bude řešeno plynovým závěsným kotlem
JUNKERS ZWC 24 – 3MFA, umístěným v místnosti označ. 2.05.
Dopravní napojení objektu je stávajícím vjezdem na komunikaci Fr. Diviše v Praze Uhříněvsi.
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K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:
- 3 x projektová dokumentace vypracovaná Ing. Zdeňkem Vávrou, ČKAIT č. 0008802
- doklady o vlastnictví
- plná moc pro Josefa Tůmu, bytem Golfová 903, 102 00, Praha 100, pro zastupování
stavebníka společnosti Doprava – Uložení - Rekultivace, a.s., Fr. Diviše 1282/56a, 104 00
Praha – Uhříněves, ze dne 14.6.2012
- smlouva o provedení stavby mezi vlastníkem pozemku a stavby, společností D.U.R., spol.
s.r.o., Letecká 120, 252 66 Libčice nad Vltavou a stavebníkem společností Doprava – Uložení
- Rekultivace, a.s., Fr. Diviše 1282/56a, 104 00 Praha – Uhříněves.
Stanoviska sdělily:
− OŽP ÚMČ Praha 22, ze dne 6.8.2012 č.j. P22 3241/2012 OŽP 01
− Stanovisko HZS hl. m. Prahy ze dne 8.8.2012 pod č.j. HSAA-9852-3/2012
− Stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 16.10.2012 pod č.j. HSHMP
46962/2012
Dne 22.1.2013 se konalo veřejné ústní jednání, spojené s místním šetřením. Zástupce
stavebníka předložil doklad o zaplacení správního poplatku. Během řízení nebyly vzneseny
žádné námitky ani připomínky. O průběhu jednání byl sepsán protokol, který je součástí
spisu.
Informace o záměru byla po celou dobu vyvěšena na uličním oplocení u vjezdu do areálu
na pozemku parc.č. 1906/37, k.ú. Uhříněves, z komunikace na pozemku parc.č. 1906/35, k.ú.
Uhříněves, (východně od komunikace Sušilova v Praze - Uhříněvsi), což bylo zkontrolováno
během ústního jednání na místě stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Pozemek parc.č. 1906/3, k.ú. Uhříněves, pro předmětnou nástavbu a stavební úpravy, se
dle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného 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 změny Z1000/00 (dále jen
ÚPn) nachází v území „SV“ – všeobecně smíšené, s funkčním využitím E, které danou
nástavbu a stavební úpravy připouští.
Realizací nástavby a stavebních úprav se poměry v území nemění a nevyžadují nové
nároky na technickou a dopravní infrastrukturu.
Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal
předložené žádosti z hledisek uvedených v §§ 90 a 111 stavebního zákona, projednal je s
účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace staveb splňuje obecné technické požadavky
na výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
umístění a povolení staveb.

Upozornění:
- stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy staveb oprávněným zeměměřičem.
- stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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- stavba

nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Proto si tuto
skutečnost ověřte na odboru výstavby a nechte si právní moc vyznačit na zaslané
rozhodnutí.
- stavebník je povinen podle ustanovení § 152, odst. 3, písm. b) stavebního zákona umístit
štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončení stavby.
- při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci,
stavba nebyla zahájena.
- stavebník je povinen dodržet podmínky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů a
správců poduličních zařízení
- případné změny projektu předložte předem ke schválení odboru výstavby
- o kolaudační souhlas je stavebník dle § 122 stavebního zákona povinen požádat OV ÚMČ
Praha 22 na předepsaném formuláři a zajistit provedení a vyhodnocení předepsaných
zkoušek.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 81 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
(dále jen správní řád) podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebnímu
Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby. Odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu a v počtu 7 stejnopisů.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á
pověřená vedením odboru výstavby

otisk úředního razítka

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí stanovuje zákon č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, dle položky 17, odst. 1, písm. i) a položky 18, písm. a), zákona č.
634/2004 o správních poplatcích (ve zněním platném do 31.12.2012) ve výši 3500,- Kč, byl
uhrazen před vydáním tohoto rozhodnutí dne 21.1.2013.
Příloha pro zástupce stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí):
− 1 x ověřená projektová dokumentace stavby
− tabulka „STAVBA POVOLENA“
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Příloha pro ÚR HMP (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
− Ověřená situace stavby v měřítku 1:1000
Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona): veřejnou
vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením
na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost
vyvěšena nejpozději.

Vyvěšeno dne .......................

Sejmuto dne ........................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení o sejmutí oznámení.
Obdrží na doručenku:
- MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha - Uhříněves, k vyvěšení na úřední desce
v k.ú. Uhříněves po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu oboru
výstavby
Doručuje se účastníkům územního řízení doporučeně (dle § 85 odst. 1 stavebního
zákona):
−
Josef Tůma, Golfová 903, 102 00, Praha 10 (zástupce stavebníka)
−
Obec hl. m. Praha, zast. ÚR HMP, Vyšehradská 57, 110 00 Praha 1 (DS)
Doručuje se účastníkům stavebního řízení do vlastních rukou:
− Josef Tůma, Golfová 903, 102 00, Praha 10 (zástupce stavebníka)
− Josef Šebek, Františka Diviše 1319/56c, 104 00 Praha – Uhříněves
− Bytové družstvo UNIKA, Masarykova 522/12, 46001 Liberec I - Staré Město (DS)
− JEKON s.r.o., Herbenova 1265/68, 102 00 Praha 15 – Hostivař (DS)
− D.U.R., spol. s.r.o., Letecká 120, 252 66 Libčice nad Vltavou (DS)
− EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 17000 Praha 7 – Holešovice (DS)
− Obec hl. m. Praha, zast. SVM MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 (DS)
Dále obdrží:
− MČ Praha 22, zastoupená radním Ing. Martinem Turnovským- zde
− OŽP ÚMČ Praha 22 – zde (č.j. P22 3241/2012 OŽP 01 ze dne 6.8.2012)
− Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rybalkova 39, 101 00 Praha 10 (DS)
(HSHMP 46962/2012 ze dne 16.10.2012)
− HZS hl.m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (DS)
(č.j. HSAA-9852-3/2012 ze dne 8.8.2012)
− OÚP MHMP, Jungmannova 35/29, 112 11 Praha 1 (DS)
Co:
− IK ÚMČ Praha 22 – zde
− Doprava – Uložení - Rekultivace, a.s., Fr. Diviše 1282/56a, 104 00 Praha – Uhříněves
(DS) (stavebník)
− evidence
− spis
− referent
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