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ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, 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, přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3, § 90 a § 111 až 114
stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 07. 11. 2019 podal a dne 30. 12. 2019
doplnil
Ing. Michal Fulín, nar. 15.11.1984, Štítného 202/35, 130 00 Praha 3-Žižkov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle § 129 odst. 2 a 3, § 92 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
dodatečné povolení
na stavbu nazvanou:
Novostavba rodinného domu s garáží
Praha 4, Újezd u Průhonic
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 265/340, 265/414 v katastrálním území Újezd u Průhonic,
kterým stavbu dodatečně povoluje.
Stavba obsahuje:
Vybudování spojovacího krčku mezi původně samostatnými objekty domu a garáže, úpravy garáže
a dispoziční změny uvnitř objektu, tak jak je zakresleno ve výkresu koordinační situace č. v. 3
v měřítku 1:500, který zpracoval Ing. arch. Ing. František Denk, PhD., autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0014141 v 3/2019
Stanoví podmínky pro dokončení a užívání stavby:
Není třeba stanovit podmínky k dokončení stavby, jelikož stavba již byla dokončena.
V rozporu s územním rozhodnutím OV/12/018697/Hr, č.j. MCP11/12/057614/OV/Hr ze dne 4.10.2012
a stavebním povolením sp. zn. OV/14/072961/OV/Kš, č.j. MCP11/15/016852/OV/Kš ze dne 23.3.2015
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došlo k vybudování propojovacího krčku v 1. PP mezi objektem rodinného domu a garáží. Dispoziční
úpravou došlo ke zrušení prostoru kavárny, celý objekt bude sloužit jako rodinný dům. Na jižní straně je
doplněna garáž přístřeškem pro parkovací stání, umístěného na jižní hranici pozemku s pozemkem
parc. č. 265/624 v k. ú. Újezd u Průhonic, obvodová stěna má délku 6,55 m a současně tvoří oplocení.
Západní strana přístřešku plynule navazuje na fasádu garáže, je vzdálena cca 2,5 m od jihozápadního rohu
pozemku parc. č. 265/340 v k. ú. Újezd. Střecha garáže včetně přístřešku je v úrovni +2,950 m, je
sjednocena s terénem navazujícím na 1. NP je pochozí s ozeleněním.
Přístřešek obdélníkového tovaru o rozměrech cca 6,545 x 4,100 m má výšku cca 3, 28 m nad přilehlým
terénem a je zapuštěn do svahu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( podle § 27, odst.1 , písm. a) Správního
řádu v platném znění):
Ing. Michal Fulín, nar. 15.11.1984, Štítného 202/35, 130 00 Praha 3-Žižkov
PREdistribuce, a.s., IČO 27376516 Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Odůvodnění:
Stavebník podal dne 13. 8. 2019 žádost o změnu stavby před dokončením. Stavební úřad provedl
dne 5. 11. 2019 kontrolní prohlídku stavby, při které bylo zjištěno, že část změn o které stavebník žádá,
již byla provedena. Z kontrolní prohlídky byl sepsán protokol č.j. MCP11/19/061257/OV/Bu. Stavebník
vzal zápisem do protokolu svou žádost zpět.
Dne 7. 11. 2019 pod č.j. MCP11/19/061960 podal stavebník žádost o dodatečné povolení stavby.
Stavební úřad následně přípisem č.j. MCP11/19/062772/OV/Bu ze dne 15. 11. 2019 oznámil všem
známým účastníkům řízení zahájení o řízení i odstranění stavby. Jelikož byla žádost o dodatečné povolení
podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení
o odstranění stavby.
Stavební úřad zjistil, že žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a proto
stavebníka pod čj. MCP11/19/062778/OV/Bu dne 18. 11. 2019 vyzval k jejímu doplnění a současně
usnesením rozhodl o určení lhůty a o přerušení řízení. Stavebník žádost doplnil dne 30. 12. 2017 pod
č.j. MCP11/19/071649. . Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením
pod č.j. MCP11/20/001784/OV/Bu ze
dne 10. 01. 2020, s ohledem na velký počet účastníků řízení veřejnou vyhláškou. Současně nařídil ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na 21. 02. 2020. Oznámení o zahájení řízení doručil stavebníkovi
do vlastních rukou a ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 odst. 2 správního řádu.
Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úředních deskách ÚMČ Praha 11 a MČ Praha - Újezd
v době od 13. 01. 2020 do 29. 01.2020. Obsah oznámení byl zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetových stránkách Městské části Praha 11, www.praha11.cz. Z ústního jednání byl
sepsán protokol č.j. MCP11/120010117/OV/Bu. Ve stanovené lhůtě neuplatnily dotčené orgány
závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě neuplatnili námitky účastníci řízení uvedení níže.
Při vymezení okruhu účastníků vycházel stavební úřad z § 129 odst. 2 stavebního zákona:
Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v §109 stavebního zákona. Vzhledem
k tomu, že v tomto řízení je posuzováno i umístění stavby, jsou účastníky rovněž osoby uvedené v § 85
stavebního zákona.
Dalšími účastníky řízení, ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, resp. § 85 a § 109 stavebního zákona,
jsou osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni ke stavbou dotčeným
pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému
břemeni k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být dodatečným povolením
stavby dotčena.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení o dodatečném povolení stavby takto:
podle § 85 odst. 1 písm.a) a § 109 odst. a) stavebního zákona – žadatel: Ing. Michal Fulín
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podle § 85 odst. 1 písm.b) stavebního zákona – obec: Hl. m. Praha zastoupené Institutem plánování
a rozvoje města
podle § 85 odst. 2b/ stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno a podle § 109 odst. e) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:
vlastník pozemků parc. č. 265/624, 265/628, 265/256,265/255, 265/395, 265/557, 265/622 vše
v k .ú . Újezd u Průhonic a vlastníci pozemku parc. č. 265/230 v k. ú. Újezd u Průhonic a objektu č.p. 418
na něm. – účastníkům řízení je v souladu s §144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění
pozdějších předpisů doručováno veřejnou vyhláškou.
podle § 85 odst. 2 písm. a) a § 109 písm. d) stavebního zákona – vlastník 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 prováděním stavby přímo dotčena:
PREdistribuce, a. s – oprávnění z věcného břemene
Účastníci řízení podle § 18 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze: odst. 1 písm. h) - MČ Praha – Újezd
Vlastnické právo k pozemku č. parc. č. 265/340, 265/414 v katastrálním území Újezd u Průhonic bylo
ověřeno dálkovým přístupen do KN ke dni vydání tohoto rozhodnutí.
U ostatních osob dospěl stavební úřad k názoru, že nemůže být jejich vlastnické či právo odpovídající
věcnému břemeni k pozemkům a stavbám na nich přímo dotčeno stavbou, jenž je předmětem tohoto
řízení.
Stavební úřad neinformoval o zahájení řízení občanská sdružení, neboť stavební úpravy stávajícího
objektu nemohou změnit či snížit krajinný ráz, ani snížit estetické či přírodní hodnoty místa.
Posouzení stavby podle §129 odst. 3 stavebního zákona:
a) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo
s předchozími rozhodnutími o území
Pozemek parc. č. 265/340 v katastrálním území Újezd u Průhonic se podle územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999,
vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
(dále jen „ÚPn“), jeho změnou Z 2832/00 schválenou Usnesením zastupitelstva HMP č. 39/85
dne 6. 9. 2018 jako opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10. 2018, nachází z části ve
funkční ploše OB – čistě obytné a z části ve funkční ploše SO1 - přírodní rekreační plochy, část pozemku
na kterém se nachází objekt RD se nachází v části pozemku s funkčním využitím OB. Pozemek parc.
č. 265/414 v katastrálním území Újezd u Průhonic se se nachází v části OB – čistě obytné, kde hlavním
funkčním využitím jsou plochy pro bydlení. Souhlasné závazné stanovisko Odboru územního rozvoje
MHMP bylo pod č.j. MHMP 1329483/2019 vydáno 08.07.2019.
b) stavba není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje
Stavba se nachází na pozemcích parc. 265/340, 265/414 v katastrálním území Újezd u Průhonic, jedná se
o část stavby rodinného domu, která byla provedena v rozporu se stavbou, jenž byla povolena územním
rozhodnutím územnímu rozhodnutí OV/12/018697/Hr, č.j. MCP11/12/057614/OV/Hr ze dne 4.10.2012
a stavebnímu povolení sp. zn. OV/14/072961/OV/Kš, č.j. MCP11/15/016852/OV/Kš ze dne 23.3.2015.
Stavba není omezena zvláštním právním předpisem.
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním
právním předpisem.
Projektová dokumentace je úplná, přehledná, rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům pro
dokumentaci k dodatečnému povolení stavby a je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
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kterými se ustanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavbu v hlavním
městě Praze (dále jen „PSP“).
Posouzení podle § 90 stavebního zákona:
odst.1 a) soulad s obecnými požadavky na využívání území - územním plánem sídelního útvaru
hl. m. Prahy schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou
č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy a jeho změnou Z 2838/00 účinnou od 12. 10. 2018, o závazné části územního
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, neboť se záměr nachází v části OB – čistě obytné, kde hlavním
funkčním využitím jsou plochy bydlení. Část pozemku parc. č. 265/340 v katastrálním území Újezd
u Průhonic ležící ve funkční ploše SO1 - přírodní rekreační plochy - není stavbou dotčena.
Stavební úpravy rodinného domu jsou v souladu s výkresem koordinační situace v měřítku 1:500
se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů
na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku, který zpracoval Ing. arch. Ing. František Denk, PhD.,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0014141 v 3/2019.
odst.1 b) soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: jelikož se jedná o přístavbu
spojovacího krčku mezi objektem RD a garáží, nevznikají nové nároky na technickou ani dopravní
infrastrukturu.
odst.1 c) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě
s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: Projektová dokumentace z 3/2019,
kterou autorizoval Ing. Ing. arch. Ing. František Denk, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku
a dynamiku staveb, ČKAIT 0014141, je úplná, přehledná, rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům
pro dokumentaci k dodatečnému povolení stavby a je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavbu v hlavním
městě Praze (dále jen „PSP“). Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba, která je předmětem dodatečného povolení stavby je v souladu s „Pražskými stavebními předpisy“
v aktualizovaném znění, zejména s:
§ 20 - umístění stavby je v souladu s obecným požadavkem – při umisťování staveb bylo přihlédnuto
k charakteru území, jedná se po propojení dvou objektů v 1. PP a přístřešek sloužící pro parkování
vozidla. Celý objekt bude sloužit jako rodinný dům. Propojovací krček mezi objekty je zapuštěn do
svahu. Stavba přístřešku vhodně doplňuje charakter území, neboť svou polohou navazuje na stávající
garáž, které výškově odpovídá a kterou svým umístěním rozšiřuje, což je v souladu s hlavní funkčním
využitím dle územního plánu a nenarušuje tak charakter území.
§ 28 – Odstupy od okolních staveb – stavba je umístěna taky, aby měla dostatečný odstup od oken
obytných místností stávajících okolních budov. Vzdálenost nově budovaného přístřešku od nejbližšího
bytového domu je více než 13 m.
§ 29 Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku – odst. 1) na hranici s veřejným
prostranstvím se odstupy od hranice pozemku a pravidla pro umisťování staveb při hranici pozemku
neuplatní – odst. 2) přístřešek pro parkování umístěný na jižní hranici pozemku v délce cca 6, 5m splňuje
požadavky v § 29 odst. 2 písm. e) – nepřesahuje výšku 3, 50 m, délka hrany přiléhající k sousednímu
pozemku je menší než 9, 00 m a ke všem sousedním pozemkům 15 m. Tudíž se neaplikuje ustanovení
§ 29 odst. 2 PSP.
§ 32 a § 33 doprava v klidu není stavebním záměrem dotčena, na řešeném pozemku jsou tři parkovací
stání. Objekt bude sloužit jako rodinný dům. Změna v užívání části objektu z kavárny na RD nevyvolá
požadavek zvýšení počtu parkovacích stání.
odst. d) požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: napojení stavby na veřejnou
dopravní infrastrukturu je stávající, pozemek je napojen na místní komunikaci.
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§ 38 - stavba má vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami – není stavbou dotčeno – jedná se
o propojení dvou objektů spojovacím krčkem v 1. PP. Střecha přístřešku na parkování bude ozeleněna.
Plocha nově budovaného přístřešku činí 26,8 m2. Srážkové vody jsou likvidovány na vlastním pozemku
rodinného domu přirozeným zasakováním do prostupného podloží. Střecha garáže je spádována do
přilehlého terénu, kde je umístěno napojení do drenážního systému, který zabezpečuje odvodnění
zpevněných ploch stavby a je do retenční nádrže. Nádrž je vystrojena čerpadlem s plovákem s napojením
na zahradní rozvod vody pro závlahu, a bezpečnostním přepadem do vsakovacího objektu.
§ 39 - stavba respektuje hospodárnost, je vhodná pro určené využití a současně splňuje základní
požadavky na stavby tak, aby při zachování hospodárnosti byla vhodná pro zamýšlené využití z hledisek
mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek
a životního prostředí, bezpečnosti při užívání. Stavba neobsahuje žádné stacionární zdroje znečištění
ovzduší, netýká se zvláště chráněných území, přírodních památek ani jiných významných krajinných
prvků.
Napojení stavby na technickou infrastrukturu - příjezd na pozemek je stávající a není stavbou dotčen.
Posouzení stavby podle § 111 stavebního zákona:
odst.1 a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve
věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním
rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, viz. posouzení
dle § 90
odst.1b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu,
Projektová dokumentace je úplná, přehledná, rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům ustanovení
§ 1 odst. 1, písm. d) a 6a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
Byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů a je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavbu v hlavním městě Praze (dále jen „PSP“)
odst. c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
Příjezd ke stavbě je zajištěn, způsob napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
není navrhovanými stavebními úpravami a realizací přístřešku dotčen.
odst. d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány,
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy.
PD vypracoval:
Ing. arch. Ing. František Denk, PhD., autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku
staveb, ČKAIT 0014141 v 3/2019
Stanovisko sdělili:
MHMP – Odbor územního rozvoje, vydal pod č.j. MHMP 1329483/2019 /2019, Sp. zn. S-MHMP
809048/2019 ze dne 08. 07. 2019 - souhlasné závazné stanovisko
Hygienická stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 65431/2019/Hum, Sp. zn. S-HSHMP 65431/2019 ze
dne 05. 12. 2019 - vyjádření
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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, respektive neměli žádné námitky proti dodatečnému
povolení stavby.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy,
Jungmannova 35, Praha 1, 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci dodatečného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit 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.
Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí
právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.

otisk úředního razítka
Ing. Jarmila Preradová
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky položky 17 odst. 1 písm.
a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000
Kč, položky 20 písm. a) ve výši 500 Kč byl zaplacen.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno způsobem umožňující
dálkový přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Obdrží:
stavebník:
Ing. Michal Fulín, Štítného č.p. 202/35, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci:
PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3
Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):
Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP,
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, 149 00 Praha 415, s žádostí o zveřejnění
na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění – má účinky doručení oznámení
Městská část Praha-Újezd, úřední deska, IDDS: 2w9bx6s, s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu
15 dnů a podání zprávy o zveřejnění – má účinky doručení oznámení
Městská část Praha-Újezd,
dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka jih, IDDS: zpqai2i
Magistrát HMP – odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h,
na vědomí:
Institut plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu – pí. Faktorová
spis

