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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY  
 
Č.J.: MCP6 001078/2013 V Praze dne: 4.2.2013 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 026790/2012/OV/Mai 
Značka: D-721/Stř 
Vyřizuje: Maierová 
Kontaktní spojení: tel. 220 189 814 / pmaierov@praha6.cz 
Referentské č.: 60 
 

 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a podle 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 26.3.2012 podal 

MATRAGI DESIGN s.r.o., I Č 24837423, Václavské náměstí 846/1, 110 00  Praha 1, 
kterou zastupuje Ing. Josef Žáček, nar. 3.8.1958, Svatý Kříž 188, 580 01  Havlíčkův Brod 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I.  Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
Rekonstrukce a dostavba rodinného domu čp. 721, Pod Vyhlídkou 19, Praha 6 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č., 1916, 1917, 1918, v katastrálním území Střešovice spočívající : 

- v přístavbě garáže, podzemního podlaží a 1. nadzemního podlaží stávajícího rodinného domu 

- ve stavebních úpravách domu (celková rekonstrukce)  tj. výměna krovu,  dřevěných stropů nad 
2.NP a 1.NP, klenbového stropu v 1.PP , změna tvaru i polohy vnitřního schodiště, celková  
změna dispozice všech podlaží  

 

Nově bude rodinný dům o 1 bytové jednotce obsahovat: 

1.PP: zázemí pro personál, zázemí bazénu vč.  technologie, technická místnost, kotelna 

1.NP: vstupní hala, kuchyně, 2 x garáž, bazén, sauna, sociální zázemí 

2.NP: 3 x pokoj, sociální zázemí, terasa 

podkroví: pracovna vč. zázemí 
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II.  Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.  

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Zajištění obvodových stěn po demolici stropu nad 1.NP 

b) Dokončení hrubé stavby 

c) Dokončení stavby 

4. Stavba musí být prováděna postupem stanoveným ve statickém posouzení projektu pro stavební 
povolení zpracovaným Ing. Karlem Bláhou ČKAIT 0006612, ve kterém je podrobně stanoven  
postup provádění stavby, způsob zabezpečení obvodových stěn 1. a 2.NP tak, aby nemohlo dojít 
k samovolné destrukci. 

5. Stavební práce musí být organizačně a technicky zabezpečeny tak, aby při jejich provádění  nebyl 
v chráněném venkovním prostoru okolních staveb překročen hygienický limit 65 dB pro dobu od 7 
do 21 hod. 

6. Větrání všech prostor bez přímého větrání bude provedeno v souladu s ČSN 73 0872. 

7. Před zahájením stavebních prací projedná stavebník resp. zhotovitel s ODŽP ÚMČ Praha 6 
přepravní trasy staveništní dopravy. 

8. Případná dopravní omezení projednáte v dostatečném předstihu s Policí ČR a s příslušným silničním 
správním úřadem. 

9. Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

10. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

11. Práce v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně SŽDC Oblastní ředitelství Praha 
minimálně 14 dní před jejich zahájením 

12. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy stavebník písemně v přiměřeném předstihu před 
dokončením stavby požádá SŽDC Oblastní ředitelství Praha o účast na prohlídce dokončené stavby a 
o kontrolu splnění podmínek stanovených  v souhrnném stanovisku čj. 10487/2012-SDC STČ-OPS-
767-S-712/Hi ze dne 31. 7. 2012. 

13. Navrhované stavební práce bude prováděny v rozsahu a postupem stanoveným Odborem památkové 
péče MHMP při respektování podmínek stanovených v závazném stanovisku čj. S-MHMP 
619300/2011 ze dne 4. 1. 2012 

14. V rámci rozšíření vjezdu do přistavěných garáží bude provedena oprava chodníku v rozsahu a 
způsobem stanoveným jeho správcem TSK hl. m. Prahy. Způsob úpravy musí zajišťovat bezpečný 
pohyb osob se zdravotním postižením v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

15. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

16. K oznámení o užívání stavby musí být mimo jiné předložen: 

a) protokol o měření hluku, který prokáže, že v chráněném venkovním prostoru staveb není při 
provozu stacionárních zdrojů objektu překročen hygienický limit 50 dB pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne a 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci, při hluku 
s tónovou složkou o 5 dB méně 

b) doklad o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění 

c) vyjádření SŽDC s.o. OŘ Praha k uvedení stavby do užívání 

 

  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

MATRAGI DESIGN s.r.o., Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00  Praha 1 
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Odůvodnění: 

Dne 26.3.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Současně s žádostí o stavební povolení podal stavebník žádost o 
rozhodnutí o umístění stavby s tím, že požádal o spojení obou řízení. 

Stavební úřad obě řízení nemohl spojit, neboť pro stavební řízení nepředložil navrhovatel nezbytné 
podklady a dokumentaci dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. Stavební úřad 
proto rozhodl dne 2. 4. 2012 o přerušení řízení do doby vydání pravomocného rozhodnutí o umístění 
stavby a vytvořil tak prostor pro přípravu projektu ve dvou fázích. 

Dne 5. 9. 2012 stavebník částečně doplnil žádost o stavební povolení. Předložená žádost však nadále 
neposkytovala dostatečný podklad pro její posouzení, a proto stavební úřad vyzval dne 23. 10. 2012 
k jejímu doplnění. Stavební řízení však zůstalo nadále přerušeno, neboť vydané rozhodnutí o umístění 
stavby čj. MCP6 073234/2012 ze dne 27. 9. 2012 bylo nepravomocné. 

Dne 21. 11. 2012 doplnil stavebník žádost o stavební povolení. S ohledem na skutečnost, že důvod  
k přerušení stavebního řízení pominul, neboť rozhodnutí o umístění stavby nabylo dne 29. 10. 2012 
právní moci, stavební úřad dne 27. 11. 2012 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům.  

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Okruh účastníků stavebního řízení stanovil stavební úřad dle § 109 stavebního zákona. Stavbou přímo 
dotčeni mohou být vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich se nacházející. S ohledem na 
skutečnost, že stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy je účastníkem řízení i Správa železniční 
dopravní cesty s.o. 

Účastníci řízení dle § 27 odst 2 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád): 

Richard Weber, Jiří Skála, Pavel Skála, Václava Skálová, Josef Zelený, Josef Zelený, Hlavní město 
Praha, zast. odborem evidence, správy a využití majetku  MHMP, Ing. Rudolf Ovčaří, SŽDC, s.o., 
Správa dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha 

 

Právo realizovat stavbu doložil stavebník dokladem o vlastnictví pozemků č. parc. 1916, 1917, 1918 k.ú. 
Střešovice a rodinného domu čp. 721 na pozemku č. parc. 1916 k.ú. Břevnov.  

Žádost byla doložena: 

• Projektovou dokumentací zpracovanou ing. Josefem Žáčkem ČKAIT 0700155D2, Ing. Karlem 
Bláhou ČKAIT 0006612 

• Plnou mocí k zastupování stavebníka Ing. Josefem Žáčkem ze dne 14. 7. 2012 

• Výpisem z obchodního rejstříku firmy Matragi Design s.r.o. vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 178970 

• Výpisem z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou 

• Informací o pozemcích sousedních 

• Souhlasem Drážního úřadu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy zn. MP-SOP1266/12-
2/Nk ze dne 25. 7. 2012 

• Souhrnným stanoviskem SŽDC OŘ Praha stanovisku čj. 10487/2012-SDC STČ-OPS-767-S-
712/Hi ze dne 31. 7. 2012. 

• Závazným stanoviskem OPP MHMP čj. S-MHMP 619300/2011 ze dne 4. 1. 2012 
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• Stanoviskem HS HMP čj. HSHMP 10843/2012 ze dne 4. 4. 2012 

• Závazným stanoviskem HZS hl. m. Prahy čj. HSAA-3353-3/2012 ze dne 30. 3. 2012 

• Koordinovaným závazným stanoviskem ODŽP ÚMČ Praha 6 zpracovaným OÚR ÚMČ Praha 6 
čj. OÚR/0217/VE/Stř, MCP6 021073/2012 ze dne 1. 6. 2012 

• Rozhodnutím ODŽP ÚMČ Praha 6 o připojení parcely č. 1918 k.ú. Střešovice na komunikaci Pod 
Vyhlídkou 

• Závazným stanoviskem a vyjádřením OŽP MHMP SZn. S-MHMP-0964779/2012/1/OZP/VI ze 
dne 24. 7. 2012 

• Stanoviskem TSK hl. m. Prahy zn. TSK/12893/12/2200/Ve ze dne 26. 6. 2012ze dne 26. 6. 2012 

• Vyjádřením správců poduličních sítí 

• Rozhodnutím o změně stavby – přístavbě rodinného domu čj. MCP6 073234/2012 SZ MCP6 
063460/2012/OV/Krá ze dne 27. 9. 2012 (právní moc 29.10.2012) 

• Hydrogeologickým posouzením řešení srážkových vod zpracovaným Ing. Jiřím Fričem 08/2012 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Stručná charakteristika: 

Stávající rodinný dům čp. 721 se nachází v památkové zóně Vilová kolonie. Objekt je zastaralý, 
poškozený a nevyhovující potřebám stavebníka a současnému parametrům bydlení. Stavební úpravy a 
dostavba rodinného domu zásadním způsobem nemění charakter domu. V domě je stávající 1 bytová 
jednotka, která zůstane i  po přístavbě a stavebních úpravách, zachována. Přístavby rozšiřují provozní 
prostory stávající budovy zajišťující současné potřeby využití domu. Dojde k rozšíření technického 
podzemního podlaží, k přístavbě vnitřního bazénu, přístavbě 1.NP a vzniku nových teras. Stávající garáže 
budou odstraněny a budou přistavěny 2 garáže pro 3 auta a prostor pro nádoby na komunální odpad. 

Navržené úpravy nemění počet podlaží (PP, 2NP a podkroví). Obytná plocha domu bude 224,47 m2. 
Parkování osobních aut pro jednu bytovou jednotku bude zajištěno v 2 garážích (dvougaráž a samostatná 
garáž)  o 3 stáních přístupných z ulice Pod Vyhlídkou. Napojení přes  chodník bude řešeno chodníkovým 
přejezdem.. Navržené řešení respektuje požadavky vlastníka komunikace zastoupeného TSK hl. m. Prahy 
i ODŽP ÚMČ Praha 6. Podmínky stanovené   v závazných podmínkách rozhodnutí Odboru dopravy a 
životního prostředí ÚMČ Praha 6 čj. MCP6 022086/2012 ze dne 17. 7. 2012  stavební úřad zahrnul do 
závazných podmínek stavebního povolení. 

Napojení objektu na infrastrukturu zůstává beze změny. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel 
BUDURUS LOGAMAX Plus GB 162/65 o výkonu 65 kW s odtahem spalin kouřovodem Buderus nad 
střechu objektu a tepelné čerpadlo systém vzduch voda (v 1.PP). Přívod a odvod vzduchu k teplenému 
čerpadlu bude ze zahradní části stavby bez vlivu na okolní pozemky. 

V zrcadle nového schodiště bude umístěn výtah VOTO LIFT hydraulický beze strojovny. Výtahová 
šachta bude o rozměrech 1700 x 1200 mm.  

Technologie bazénu tj. zařízení recirkulační úpravny bazénové vody bude umístěno v prostoru strojovny 
v 1.PP. Návrh počítá s tím, že se voda nebude vypouštět, pouze doplňovat do požadovaného objemu. 

V případě havárie bude pro vypuštění bazénu využita retenční jímka na dešťovou vodu o objemu 10 m3. 

 

Vzhledem k rozsáhlosti „rekonstrukce“  a přístaveb budou bourací práce prováděny ve velkém rozsahu. 
Stavební úřad tedy při posuzování návrhu zkoumal, zda při realizaci stavby nemůže dojít k samovolné 
destrukci zachovávaných nosných zdí 1.NP a tím i k demolici celého objektu. 

Součástí předložené dokumentace je podrobný technologický postup navrhovaných stavební prací. Postup 
realizace je rozdělen do 7 fází na sebe navazujících. Navrhovaný postup mimo jiné řeší i způsob zajištění 
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obvodových stěn po demolici stropu nad 1.NP ocelovou výztužnou konstrukcí vestavěnou do objektu, 
která zajistí stabilitu stěn v 1. a 2.NP. Navržené řešení bylo posouzeno Ing. Karlem Bláhou 
autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 0006512 a s posudku vyplývá, že 
objekt je pro navrhovanou rekonstrukci vhodný, hlavní svislé nosné prvky jsou bez poškození a bez 
trhlin, rovněž základy jsou schopné i nadále přenášet svislé síly do podloží a vyhovují plánované 
přestavbě.  

Dodržení navrženého postup prací je zohledněno v podmínce č.4 výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

.Stávající rodinný dům čp. 721 se nachází v památkové zóně Vilová kolonie Ořechovka a plán jeho 
přestavby tuto skutečnost respektuje 

Projektová dokumentace stavby splňuje podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby čj. MCP6 
073234/2012 ze dne 27. 9. 2012.  Podmínka stanovená v tomto rozhodnutí týkající se postupu realizace tj. 
dodržení maximálních hodnot hladiny akustického tlaku byla zahrnuta do závazné podmínky č. výroku 
tohoto rozhodnutí. Barevné a materiálové řešení fasád a technologie 1.PP bylo předloženo stavebníkem  
k posouzení odboru památkové péče MHMP dne 29. 10. 2012. Splnění nejen této závazné podmínky 
odboru památkové péče MHMP zahrnul stavební úřad do závazných podmínek tohoto rozhodnutí 
(podmínka č. ). 

Projektová dokumentace vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hlavním městě 
Praze, stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy v platném znění (dále jen OTPP), neboť: 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s OTPP: 

• Stavba v souladu s čl. 4 odst. 1 OTPP odpovídá požadavkům na zachování pohody bydlení a 
zdravého životního prostředí a neobtěžuje nad přípustnou míru okolí, dotčené orgány na úseku 
péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany zdraví a ochrany 
obyvatelstva vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas. 

• Stavba v  souladu s čl. 18-19 OTPP splňuje požadavky na požární bezpečnost i požadavky na 
zajištění evakuace osob, proto Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jako dotčený orgán na úseku 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva vyslovil se stavbou z hlediska jim chráněného zájmu 
souhlas. 

• V souladu s čl. 23 odst. 5 OTPP je v obytných místnostech zajištěno dostatečné denní osvětlení, 
přímé větrání a místnosti budou dostatečně vytápěny s možností regulace tepla 

• V souladu s čl. 24 OTPP je byt v rodinném domě dostatečně prosluněn.  

• V souladu s čl. 50 OTPP má rodinný dům vymezen prostor pro ukládání komunálního odpadu 
podle druhu 

• V souladu s čl. 50 odst. 5 OTPP má rodinný dům zajištěn dostatečný počet garážových stání. Pro 
jednu bytovou jednotku jsou v garážích 3 stání,  

• Navržený rodinný dům má světlou výšku min. 2800 mm, resp. 2600 v podkroví což je v souladu 
s čl. 50 odst. 6 OTPP 

• Obytné místnosti jsou situovány od 1.NP výše a úroveň podlahy splňuje čl. 22 odst. 3 OTPP       

• Procento zastavění nadzemními objekty je 27,83%), což je v souladu s čl. 50 odst. 12 OTPP 

• Vjezd do garáže je vzdálen od přilehlého okraje jízdního pásu min. 3,35 m , což je v souladu s čl. 
56 odst. 1 OTPP ( nejméně dvě třetiny délky největšího předpokládaného vozidla v garáži) 
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• V souladu s čl. 28 OTPP je navržena stavba tak, aby spotřeba energie byla minimalizována. 
Navržená dokumentace byla zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický 
zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů: 

o Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

o Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhl.č. 8/2008 
Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích na území hl.m. Prahy. 

o Při nakládání s odpadem je nutno postupovat podle vyhl.č. 24/2001 Sb.hl.m. Prahy, kterou se 
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu vznikajícího na území hl.m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o 
odpadech). 

o Řešení náhrady případných škod způsobených stavební činností podle tohoto rozhodnutí na 
sousedních nemovitostech bude řešeno občanskoprávní cestou. 

o  Zábor pozemku pro staveniště není předmětem tohoto rozhodnutí.  

o Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády 591/2006 o oplocení  a  vyznačení staveniště a nařízení vlády 362/2005 o práci ve výškách 
stavebních prací a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

o V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č.133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

o Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování 
okolí nadměrným hlukem a prachem. Zejména je nutno dbát na ochranu proti hluku podle 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších změn a doplňků. 

o Zhotovitel (dodavatel stavby) musí podle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., pro stavbu použít jen 
takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení. 

o Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit štítek  s údaji o povolené stavbě na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do 
vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku. 

o Rozhodnutí má podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci.  
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu 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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 

Ing. Petr Malotin  
vedoucí odboru výstavby 

  
                Otisk úředního razítka 
Za správnost vyhotovení:  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve 
výši 300 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
navrhovatel (dodejky): 
1. Ing. Josef Žáček, Svatý Kříž č.p. 188, 580 01  Havlíčkův Brod 
  
účastníci řízení (dodejky): 
2. Richard Weber, U přechodu č.p. 720/1, Střešovice, 162 00  Praha 616 
3. Jiří Skála, T. G. Masaryka č.p. 140, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
4. Pavel Skála, Lomená č.p. 506/48, Střešovice, 162 00  Praha 616 
5. Václava Skálová, Lomená č.p. 506/48, Střešovice, 162 00  Praha 616 
6. Josef Zelený, IDDS: uqnsemm 
7. Josef Zelený, Lomená č.p. 507/50, Střešovice, 162 00  Praha 616 
8. Hlavní město Praha, zast. odborem evidence, správy a využití majetku  MHMP, IDDS: 48ia97h 
9. Ing. Rudolf Ovčaří, Na dračkách č.p. 905/29, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 
10. SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm 
  
dotčené orgány: 
11. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
12. Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j 
13. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i 
14. Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h 
15. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h 
16. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
  
Na vědomí: 
17. MATRAGI DESIGN s.r.o., IDDS: hc8z9qp 
18. TSK hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 
19. Policie ČR-Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
20. ing. Malotin 
 
 


