Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 136329/2014/Mic, Fu, Lan
P10-054691/2018
Ing. arch. Petra Landgrafová
267093406

V Praze, dne 18.5.2018

ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, jako stavební úřad 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"), zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a §90 a 110 až 114 stavebního zákona
ve spojení s čl. II Přechodná ustanovení bod 10 zákona č.225/2017 Sb. a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 30.12.2014 podal(a)
Pražské služby, a.s., IČO 60194120, Pod šancemi č.p. 444/1, 190 00 Praha 9-Vysočany
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle § 90, § 115 ve spojení s §9 a 129 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s čl. II Přechodná
ustanovení bod 10 zákona č.225/2017 Sb. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
dodatečné povolení
na stavbu:
oplocení části pozemku parc.č. 3164/1 v k.ú. Strašnice z drátěného pletiva a ocelových sloupků s
vjezdovými vraty pro zřízení vjezdu z pozemku parc.č. 3173/2 v k.ú. Strašnice a vybudování
manipulační a skladové zpevněné plochy živičné a ze silničních panelů
Praha 10, Strašnice, Průběžná
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3164/1 v katastrálním území Strašnice, kterým stavbu dodatečně
povoluje.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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Stavba obsahuje:
-

Jedná se o stavbu oplocení pozemku, oplocení je nepravidelného tvaru, z východní strany přiléhá
k hranici pozemku v délce cca 80m, z jižní strany přiléhá k pozemku v délce cca 65m, v
jihozápadním rohu pozemku je oplocení cca 10m odsazeno od hranice pozemku, v délce cca
40m a v oplocení je umístěna vjezdová brána š. 5m, západní část plotu přiléhá cca 55m k hranici
pozemku, cca 30m je od hranice odsazeno o 15m, severní část je odsazena o cca 25m od
hranice pozemku v délce 100m. Oplocení je z drátěného poplastovaného pletiva připevněného
k ocelovým sloupkům s roztečí 2,5m, výška plotu je 1,8m.
Zpevněné plochy – živičná plocha 932m2 je přisazena k jižní hranici pozemku, kde je vstup na
pozemek, je nepravidelného tvaru v max. šířce cca 22m a délce max.70m, je provedena
z asfaltobetonu o tloušťce 150mm. Plochy z betonových panelů do písku celkově 470m2, jedná
se o tři menší nepravidelné plochy v jihozápadní části pozemku, šířka ploch je cca 5m, tloušťka
panelů je 150mm.
Zpevněné plochy slouží jako manipulační a skladové, sloužící pro uložení sypkých materiálů
(štěrků) v malém množství, protože lze používat k dopravě pouze multikár.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1, zákona č.500/2004 Sb.
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád)
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude upravena a dokončena podle ověřené projektové dokumentace, která bude po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí zaslána stavebníkovi.
2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.:
3. Stavebník doloží k oznámení záměru započít s užíváním stavby doklad o předání geodetického
zaměření skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt. p.v., na Institut plánování a
rozvoje hl. m. Prahy, sekce prostorových informací, oddělení základního mapového díla,
Vyšehradská 57 ( přízemní budova C ), Praha 2.
4. Stavbu lze užívat jen na základě oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu.
5. Demoliční a stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 7 do 21 hodin. Hlučná
stavební činnost včetně nákladní dopravy bude prováděna pouze v pracovní dny 8-12 a 13-16
hodin.

Odůvodnění:
Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku stavby dne 4.11.2014, prováděnou na základě podmětu HZS
hl.m. Prahy.. Při kontrolní prohlídce dne 4.11.2014 bylo zjištěno, že stavba oplocení části pozemku
parc.č. 3164/1 v k.ú. Strašnice z drátěného pletiva a ocelových sloupků s vjezdovými vraty pro zřízení
vjezdu z pozemku parc.č. 3184/2 v k.ú. Strašnice, vybudování manipulační plochy pro uskladnění nových
plastových popelnic a kontejnerů o ploše větší než 300 m2 provedením štěrkového posypu a umístění
dvou stavebních buněk byla provedena přibližně v září 2014.
Stavebník požádal v souladu s ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona dne 30.12.201 o dodatečné povolení
stavby a předložil podklady jako k žádosti o stavební povolení. Žádost o dodatečné povolení byla podána
ve stanovené lhůtě 30 dnů od zahájením řízení o odstranění stavby, které je vedeno pod spis. zn. OST
119216/2014/Mic, a bylo zahájeno dnem doručení oznámení o zahájení řízení "hlavnímu" účastníku
řízení (nebo prvnímu z "hlavních" účastníků), tedy dne 8.12.2014.
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Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení,
stavební úřad podle § 129 odst. 3 stavebního zákona přerušil řízení o odstranění stavby a vedl řízení o
podané žádosti.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 21.1.2015 pod č.j. P10-007743/2015 vyzván k doplnění žádosti do
22.5.2015 a řízení bylo přerušeno.
Stavebník dne 1.6.2015 pod č.j. P10-057648/2015 a dne 3.6.2015 pod č.j. P10-058614/2015 podal
žádost o určení nové lhůty k provedení úkonu v délce 90 dnů z důvodu nutnosti projednání zpracované
projektové dokumentace s dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil žádost jako odůvodněnou a na
žádost stavebníka novou lhůtu určil.
Stavebník dne 25.8.2015 pod č.j. P10-086434/2015 podal žádost o prodloužení lhůty k doložení
požadovaných dokladů a podkladů o 90 dnů z důvodu změny projektanta a nutnosti zapracování
požadavků dotčených orgánů do projektové dokumentace. Lhůta byla na žádost stavebníka
prodloužena.
Stavebník dne 14.12.2015 pod č.j. P10-129703/2015 podal žádost o prodloužení lhůty k doložení
požadovaných dokladů a podkladů o dalších 90 dnů z důvodu získání stanovisek dotčených orgánů.
Lhůta byla na žádost stavebníka opakovaně prodloužena.
Stavebník dne 30.3.2016 doplnil žádost o dodatečné povolení stavby. Stavební úřad posoudil doplněnou
projektovou dokumentaci a doložená stanoviska dotčených orgánů a zjistil, že byl zúžen předmět žádosti
o dodatečné povolení stavby a nebyly doložené všechny doklady a podklady potřebné k posouzení
žádosti. Jelikož podání nebylo úplné, stavební úřad dne 20.4.2016 pod č.j. P10-042411/2016 vyzval
stavebníka k jejímu doplnění do 14.10.2016 a zároveň stavební řízení přerušil.
Stavebník dne 12.10.2016 opět částečně žádost doplnil, stavební úřad sdělením ze dne 11.1.2017 pod
č.j. P10-004323/2017 oznámil, že doplnění nelze považovat za splnění výzvy ze dne 20.4.2016 pod č.j.
P10-042411/2016 v plném rozsahu. Stavebník současně změnil předmět dodatečného povolení.
Stavebník dne 16.2.2017 pod č.j. P10-019602/2017 podal žádost o prodloužení lhůty k doložení
požadovaných dokladů a podkladů do 31.12.2017 z důvodu zpracování dokumentace na demolici
zpevněných ploch a získání nových stanovisek dotčených orgánů. Lhůta byla na žádost stavebníka
prodloužena dne 6.3.2017 pod č.j. P10-026182/2017.
Stavebník dne 18.5.2017 pod č.j. P10-055860/2017 a dne 22.11.2017 pod č.j. P10-121185/2017 v celém
rozsahu žádost doplnil.
Dnem 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č.225/2017 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
S ohledem na čl. II Přechodná ustanovení, bod 10 tohoto zákona se správní řízení, která nebyla
pravomocně skončena přede dnem nabytí právní účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních
předpisů.
Stavební úřad vydal dne 6.4.2018 pod č.j. P10-041556/2018 oznámení o zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně účastníky řízení informoval, že byly
shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na 17.5.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníci řízení měli
možnost seznámit se s obsahem správního spisu. Stavba je provedena a dokončena.
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. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními
§ 129 odst. 2 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.
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Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších
předpisů.
Funkční využití území hl.m. Prahy je dáno Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, které nabylo účinnosti
1.1.2000 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy
(dále jen "územní plán hl.m. Prahy"). Podle platných změn a změny územního plánu hl. m. Prahy č.
Z 1000/00, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 ze dne 22. 10. 2009
formou Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12. 11. 2009, jsou navržené pozemky,
na kterých se stavba zpevněné plochy a oplocení dodatečně povoluje, určena pro polyfunkční území VN
- služeb a nerušící výroby bez stanovení kódu míry využití území. Hlavní funkční využití plochy VN jsou
plochy pro skladování, zpevněná plocha se využívá jako manipulační a pro skladování sypkých materiálů,
stavba je proto v souladu s územním plánem hl.m.Prahy.
Projektová dokumentace stavby z data 11/2015 splňuje technické požadavky na stavby, zejména dle
nařízení č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby , zejména § 7 , bod (1) a (2), oplocení
neomezuje rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci, zároveň neohrožuje
bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Průběžná 74, Praha 10 dne 28.12.2015 č.j. HSAA1571-3/2015,
-

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rybalkova 293/39, Praha 10 – Vršovice
pod č.j. HSHMP 6520/2016 ze dne 10.3.2016

-

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor památkové péče pod č.j. S-MHMP 1069032/2015 ze dne 29.7.2015

-

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor ochrany prostředí pod č.j. MHMP 10722/2017/275 ze dne
23.8.2017

-

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor dopravních agend pod č.j. MHMP 1098374/2015/ODA-O4 ze dne
17.6.2015

-

Městská část Praha 10, Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje pod č.j. P10-089338/2016 ze
dne 7.9.2016
Drážní úřad, územní odbor Praha pod č.j. MP-SOP0723/17/Kr ze dne 5.4.2017

-

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Městská část Praha 10, zastoupená na základě pověření Mgr. Bohumilem Zoufalíkem,
uvolněným členem Rady MČ Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha
101
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP, PREdistribuce, a.s.,
Iskandar Aliev, Michaela Bencová, Jan Bednář, Roman Bláha, Blanka Bláhová, Ing. Štěpán Brajko,
Helena Brajková, Jiří Bláha, Jaromír Chlapec, Tomáš Davídek, Ing. Marie Davídková, CSc., Martin
Diviš, Nina Drančuková, Ing. Petr Dub, Ing. Darina Dubová, Jan Faltýsek, Mgr. Miroslav Folprecht,
Romana Folprechtová, Ing. Jan Grüner, Ing. Jindřich Gűttner, Helena Gűttnerová, M.A., Ing. Silvie
Haranzová, Petr Hauptmann, Jana Hauptmannová, Jana Havelková, Ing. Roman Hencl, Lada
Henclová, Ing. Miroslav Holý, Jaroslav Homola, Petra Homolová, Mgr. Eva Hromasová, Ing. Karel
Hřídel, Kateryna Ilčenko, Lenka Janoušková, Ing. Ladislav Kadlec, Renata Kadlecová, Normakhmad
Kholov, Azizmo Kholova, Ing. Michal Kocanda, Mgr. Zdeňka Kocandová, David Koláček, Tomáš
Konečný, Kamila Konečná, Yuriy Kononov, RNDr. Evžen Korec, CSc., Jana Korcová, Martin Koubek,
Zdeňka Koubková, Drahomíra Koubská, Petr Kožíšek, Hedvika Kožíšková, MUDr. Eva Krasulová,
Ph.D., Helena Krejčová, Květoslava Králová, Miloslava Kuchařová, Michal Kuchař, Martin Lagarde,
Petra Lagarde, Jan Líkař, Jaroslava Lexová, Slavomír Majchrák, Marianna Majchráková, Ing. Natalya
Matsuyeva, Bc. Marcela Mrkusová, Petra Málková, Ing. Pavel Nedoma, Jana Nedomová, Michaela
Nádvorníková, Ing. Radek Němec, Ing. Taťána Němcová, MUDr. Jan Nýdl, Zuzana Nýdlová, Štefan
Pagáč, Ing. Eva Říhová, Dr. Ing Pavel Peka, Pavla Peková, Luke Rohan Alexander Phillips, Ing. Jindřich
Piroutek, Ing. Roman Podhorský, Michaela Podhorská, Ing. Petr Potůček, Denisa Pozděnová, Prof.
MUDr. Jaroslav Racek, Dr.Sc., Ilonka Racková, Benoit Roland Maurice Ribaille, Ing. Iva Ribaille, Mgr.
Juraj Rojko, Ing. Jarmila Rojková, Royal M Studio s.r.o., Daniel Rys, Igor Saprykin, Ilona Skopcová,
David Skřička, Soleille PRG s.r.o., JUDr. Jiří Spousta, Radek Stoklas, Ing.Arch. Lujza Stoklas, Jaroslav
Stopka, Vladimíra Stopková, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., TRUSTCZECH s.r.o., Ivo
Trajkov, Doc. MUDr. Pavel Těšínský, Jakub Velenský, Martin Velenský, MUDr. Zuzana Velenská, Bc.
Ivan Veždel, MUDr. Tomáš Vidim, Ing. Kateřina Vidimová, Pavel Vihan, Eva Vihanová, Ing. Jiří Vlk,
Ing. Elena Vlková, Ing. Jan Weinert, PhDr. Michaela Weinertová, MUDr. Michal Zahálka, MUDr.
Zuzana Zahálková, Leanid Zaitsau, Anna Sous, Miroslav Závorka, Helena Závorková, Ing. Jana
Šebelová, Jaroslav Špaňhel, Linda Špaňhelová, Michal Števík, Ing. Tomáš Švec, Ing.arch. Pavlína
Čepelková, Ing. Dagmar Čuhelová, EKOSPOL a.s., Josef Jan Kolert, Ivanka Soyková, HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební úřad v provedeném řízení vycházel při stanovení okruhu účastníků z této úvahy:
Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku
pozemkové mapy a výpisu z KN. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníků stavby a vlastníků pozemku.
Dále pak z vlastníků sousedních-mezujících pozemků a staveb na nich. Práva vlastníků jiných okolních
nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení dle § 27 odst. 2) správního řádu je i toto rozhodnutí vydáváno
v souladu s ust. § 144 odst. 1 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Dle ust. § 114 stavebního zákona jsou námitky účastníků řízení omezeny dotčením věcných práv
k pozemku nebo stavbě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

Č.j. P10-054691/2018

str. 6

Upozornění:
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace.
Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.
Dnem 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/20172 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (dále jen „zákon č. 225/20172 Sb.“). S ohledem na Čl. II Přechodná ustanovení, bod 10 tohoto
zákona, se správní řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, v souladu
s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat na základě oznámení o užívání stavby
stavebnímu úřadu. Zákon č. 225/20172 Sb. zrušil ust. § 120 stavebního zákona, upravující oznámení o
užívání stavby. Dokončenou stavbu je s ohledem na výše uvedené možno začít užívat po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši
11000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Pražské služby, a.s., IDDS: eb5ry32
2. Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
3. Městská část Praha 10, zastoupená na základě pověření Mgr. Bohumilem Zoufalíkem,
uvolněným členem Rady MČ Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
4. Městská část Praha 10, -úřední deska, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
dotčené správní úřady
5. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, - HZS HMP, Průběžná 74, Praha 10, IDDS: jm9aa6j
6. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, - HS HMP, Rybalkova 293/39, Praha 10 Vršovice, IDDS: zpqai2i
7. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor ochrany prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
8. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h
9. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor dopravních agend MHMP, IDDS: 48ia97h
ostatní
10. spis OST, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800
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