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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 (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 žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení, kterou dne 9.6.2008 podal stavebník 
Pavel Schaller, naroz. , bytem U Lesa 179, Pacov, 251 01  Říčany, 
a na základě tohoto přezkoumání vydává:
A)  podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
na pozemku č.parc. 301/12 v katastr. území Královice, ke stávajícímu skladu zahradnických potřeb, se  umisťují  stavby: 
- přístavby sekcí A, B a C 
- areálová účelová komunikace a zpevněná plocha
- studna
- 2 žumpy 
- vodní nádrž 
jak je zakresleno v ověřené dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Michal Dvořák, ČKAIT 0008638.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
Přístavba sekcí A, B a C bude k jižní a severní fasádě stávajícího skladu zahradnických potřeb na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice, v nejkratší vzdálenosti 5,25m od východní hranice pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice (od hranice s pozemkem č.parc. 380/3 k.ú. Sibřina). Sekce A bude dvoupodlažní, obdélníkového půdorysu rozměrů 11,4 x 7,1 m, s venkovním schodištěm půdorysných rozměrů 2,5 x 4,85 m, se zastřešením sedlovou střechou sklonu 30° se skládanou krytinou, o výšce v hřebeni +8,7m.  Sekce B bude jednodlažní, nepravidelného půdorysu v max. rozměrech 12,85 x 12,4 m, se zastřešením plochou střechou s povrchem z fólie z měkčeného PVC, o výšce atiky +2,8m. Sekce C bude jednopodlažní, obdélníkového půdorysu rozměrů 5,05 x 7,2 m, se zastřešením sedlovou střechou sklonu 30° se skládanou krytinou, o výšce v hřebeni +4,65m. Výšky jsou vztaženy k ±0,00=319,21 m n.m. v Bpv stávající podlahy v 1.nadzemním podlaží. 
	Na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice, ve vzdálenosti 4 m od přístavby a 8 m od východní hranice pozemku bude vodní nádrž o rozměrech 7,1x5,1 m, hl. 1,8 m. 
Přístup k objektu bude od stávajícího vjezdu po obslužné komunikaci šířky 5 m, při které bude vymezeno 12 parkovacích stání pro osobní vozidla. Přístup k vodní nádrži bude po komunikaci šířky min. 4 m. Povrch komunikace a zpevněných ploch bude zhutněný štěrkový posyp.
	Zásobování objektu elektrickou energií bude zemním kabelem ze stávajícího přípojkového pilíře. Hlavní rozvodnice bude v 1.NP sekce B. 
	Zásobování objektu pitnou vodou bude ze studny, která bude v 1.NP sekce B, v místn. č. 3 - vodárna, v místě stávajícího zkušebního vrtu na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice. 
	Splaškové vody budou svedeny ze sekce A a B do žumpy č. 1 z železobetonové jímky DJ 2500/2600 s užitným objemem 11,04 m3  a ze sekce C a stávajícího objektu do žumpy č. 2 z železobetonové jímky DJ 1500/1800 s užitným objemem 2,62 m3. Žumpy budou na pozemku č.parc. 301/12  k.ú. Královice, severovýchodně od přístavby sekce A a C, ve vzdálenosti 0,75 m od hranice s pozemkem č.parc. 380/3 k.ú. Sibřina. 
	Z HUP v pilíři v oplocení bude veden NTL plynovodní rozvod do sekce B, odkud bude uvnitř objektu rozveden v sekcích A a B. Vytápění bude plynovými kotli v sekci B a plynovým nástěnným turbokotlem v sekci A.
	Dešťové vody ze střechy budou svedeny do vodní nádrže.

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
stavební povolení
pro přístavbu sekcí A, B a C, vč. účelové komunikace, zpevněných ploch, 2 žump a vodní nádrže, ke stávajícímu skladu zahradnických potřeb na pozemku č.parc. 301/12 v katastr. území Královice v Praze-Královicích.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Michal Dvořák, ČKAIT 0008638, a která se jako součást tohoto rozhodnutí předává stavebníkovi. 
	Plynové kotle budou 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. 
	Před realizací stavby stavebník provede vytyčení hranic záboru v terénu a zajistí, aby tyto hranice nebyly stavební činností narušovány.
Před zahájením stavby provede stavebník na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice z plochy 0,0743 ha skrývku ornice o mocnosti 30 cm, tj. cca 223 m3, která bude v průběhu stavby deponována na vhodném místě na pozemku stavby, zajištěna před znehodnocením a následně využita pro sadové úpravy.
	Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
	Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název, oprávnění a spojení na odpovědnou osobu oznámí stavebník odboru výstavby před započetím stavebních prací. 
	Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
	geodetické vytýčení stavby vč. provedení základů 
ukončení hrubé stavby, včetně zastřešení
ukončení stavby a připravenost k vykonání závěrečné kontrolní prohlídky.
	Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
	Při stavebních pracích budou používána vozidla a mechanismy, 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). 
	Po dobu stavby budou prováděna taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování tělesa komunikací používaných stavbou. 
	Povolení užívání stavby je podmíněno stavbou studny, jež musí být projednána v samostatném vodoprávním řízení včetně povolení odběru vody dle § 8 a § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stavba bude provedena v koordinaci s touto stavbou vodního díla.
	K závěrečné kontrolní prohlídce bude mimo jiné předloženo:
- geodetický plán vytýčení a skutečného provedení stavby se souřadnicemi lomových bodů ve výškovém referenčním systému Bpv (geometrický plán), včetně dokladu o předání na Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2,
- doklady o způsobu využití nebo odstranění stavebních odpadů osobou oprávněnou k nakládání s jednotlivými druhy odpadů,
- doklad o splnění požadovaných emisí NOx plynových kotlů
- doklad o nepropustnosti žump
- kolaudační souhlas na stavbu vodního díla (studna)
- protokol kompletního rozboru pitné vody provedený akreditovanou nebo autorizovanou firmou, který doloží splnění § 4 odst. 4 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
	Před ukončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu. 


Odůvodnění:
Dne 9.6.2008 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení. 
Protože návrh nebyl úplný, byl navrhovatel vyzván k jeho doplnění a řízení bylo usnesením ze dne 19.6.2008 přerušeno. Na základě žádosti stavebníka ze dne 3.9.2008 byla opatřením ze dne 16.9.2008 prodloužena lhůta k doplnění požadovaných podkladů. K doplnění žádostí došlo ke dni 5.12.2008. 
Protože podmínky v území jsou jednoznačné, spojil usnesením ze dne 18.12.2008 odbor výstavby ÚMČ Praha 22 v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení.
Stručná charakteristika stavby:
- objekt zahradnictví

Funkce a kapacita stavby:
Sekce A - v 1.NP sklad, ve 2.NP kancelář s hygienickým zázemím
                 - zastavěná plocha          -  87 m2
Sekce B - v 1.NP zázemí pro zaměstnance-např. šatny,umývárny, oddych. místnost a technické zázemí
                 - zastavěná plocha          -  127,5 m2
Sekce C - v 1.NP prodejna se zázemím
                 - zastavěná plocha          -  42,5 m2
Na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice je stávající sklad zahradnických potřeb vč. zatrubnění vjezdu a oplocení (kolaudační rozhodnutí vydal OV ÚMČ Praha 22 č.j.: P22 2233/2007 OV 11 ze dne 28.2.2007) a stávající elektrická přípojka vč. přípojkového pilíře (kolaudační rozhodnutí vydal Stavební úřad, MÚ Říčany č.j.: 4716/61828/2008/Há ze dne 30.10.2008).
Předmětem projektu je přístavba sekcí A, B a C. Přístavby budou zděné v systému betonových tvárnic, obvodové zdivo ze sendvičových tvárnic IZO PLUS, fasády mohou být omítnuté nebo režné, doplněné dřevěnými obklady. Zastřešení sekcí A a C bude sedlovou střechou se skládanou krytinou, sklonu totožného jako u stávající stavby. Zastřešení sekce B bude plochou střechou. 
Na pozemku stavby bude dále realizována vodní nádrž, dvě žumpy a zpevněné plochy (areálová komunikace, parkovací stání). Součástí prací jsou vnitřní rozvody sítí (elektro, plyn, voda, splašková kanalizace). Vodní nádrž bude sloužit pro kumulaci dešťových vod pro zalévání a v případě potřeby bude plnit i funkci požární nádrže.  
Projektant: Ing. Michal Dvořák autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0008638 
Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným usn. 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 pozdějších předpisů, a změny č. Z 0291/06 neboť plocha, na kterou se stavba umisťuje, je určena pro funkční využití PZA-zahradnictví, s nímž je navržená funkce stavby v souladu.                        
Souhlas s odnětím pozemků ze ZPF byl vydán OŽP ÚMČ Praha 22 dne 11.11.2008 pod zn.: P22 7052/2008 OŽP 02. 
Dle sdělení OOP MHMP SZn. S-MHMP-573234/2008/1/OOP/VI/EIA/396P-1/Kub ze dne 3.10.2008 záměr nevyžaduje posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.
K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:
Vyjádření hygienika–Hygienická stanice hl.m. Prahy č.j.V.HP/239/41633/08  dne 23.5.2008
Vyjádření orgánu požárního dozoru – Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy  zn. HSAA-14834-1081/ODZ5-2007 ze dne 14.12.2008
Stanovisko orgánu dopravy – odbor dopravy ÚMČ Praha 22 zn. P22 5368/2008 OD 02 ze dne 11.6.2007 a  zn. P22 6160/2008 OD 02 ze dne 16.9.2008
Stanovisko orgánu ochrany ZPF, lesů, přírody a krajiny, z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany vod a myslivosti – odbor ochrany prostředí MHMP SZn. S-MHMP-496354/2008/4/OOP/VI ze dne 19.9.2008.
Stanovisko orgánu ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny - odbor životního prostředí ÚMČ Praha 22 zn. P22 6103/2008 OŽP 01 ze dne 28.8.2008
Stanovisko Povodí Vltavy s.p. zn. 2008/48144/263 ze dne 22.9.2008
Povolení užívání elektrické přípojky - Stavební úřad MěÚ Říčany č.j.: 4716/61828/2008/Há ze dne 30.10.2008 
Vyjádření ÚMČ Praha-Královice zn.: 490/525/2008 ze dne 8.9.2008
Vyjádření Obce Sibřina  ze dne 19.11.2008
Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní č. 1122/2007/OOS  s Pražskou plynárenskou Distribuce a.s.
Zahájení územního a stavebního řízení bylo opatřením ze dne 6.1.2009 oznámeno účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a bylo nařízeno veřejné ústní jednání na den 11.2.2009. Současně byli účastníci upozorněni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, s upozorněním, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.

     Stavební úřad stanovil okruh účastníků
1) územního řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tak, že za účastníky tohoto řízení považuje:
	ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu žadatele Pavla Schallera,U Lesa 179, Pacov, Říčany
	ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, podle kterého jsou účastníky též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech,

	osoby, které daly souhlas s návrhem umístění předmětné stavby na pozemcích, k nimž mají vlastnické právo – žadatel je vlastníkem dotčených pozemků

osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v ČR, Rašínovo nábř. 390/42, Praha-Nové Město
- Ing. Pavel Běhounek, Nekázanka 886/14, Praha 1 -Nové Město
- Ing. Marie Boháčová, Starobylá 498/23, Praha 4 – Háje
- MČ Praha- Královice, K Nedvězí 66, Praha-Královice
- Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Přátelství 815, Praha-Uhříněves
	ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon a to: 

	Hlavní město Praha (§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona)
	Městská část Praha-Královice (§ 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a dále 

občanská 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.
2) stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona (tj. stavebník a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno) a současně podle § 27 zákona 500/2004 Sb., správní řád, tak, že za účastníky tohoto řízení považuje:
	ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu stavebníka Pavla Schallera,U Lesa 179,Pacov, Říčany
	ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu , podle kterého jsou účastníci též další dotčené osoby, a to osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbách na nich a vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena:

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v ČR, Rašínovo nábř. 390/42, Praha-Nové Město
- Ing. Pavel Běhounek, Nekázanka 886/14, Praha 1 -Nové Město
- Ing. Marie Boháčová, Starobylá 498/23, Praha 4 – Háje
- MČ Praha- Královice, K Nedvězí 66, Praha-Královice
- Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Přátelství 815, Praha-Uhříněves
Vzhledem k tomu, že pro dané území je vydán územní plán (Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy), bylo oznámení o zahájení územního řízení doručováno žadateli, obci a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85, odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo doručováno účastníkům stavebního řízení jednotlivě. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 22 od 8.1.2009  do  26.1.2009,  ÚMČ Praha- Královice od 9.1.2009  do 25.1.2009, v obci Sibřina od 9.1.2009  do  23.1.2009 a po novém obeslání (č.j.:P22 1312/2009 OV 04 ze dne 3.3.2009) v obci Křenice od 9.3.2009  do 30.3.2009. 
Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení k návrhu žádné námitky ani připomínky.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a 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. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby.
Upozornění pro stavebníka:
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- Stavebník je povinen se řídit podmínkami obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů.
- Stavebník je povinen dodržet ust. §§ 152, 154, 156, a 157 stavebního zákona.
- Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu (ust. § 122 stavebního zákona).
- Stavebník projedná a umožní provedení archeologického výzkumu u organizace provádějící archeologické výzkumy v hl.m. Praze .
- Před vydáním stavebního povolení na umisťovanou stavbu studny, pro kterou je k vydání stavebního povolení příslušný speciální stavební úřad, musí Úřad MČ Praha 22, odbor výstavby v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona ověřit dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí.
- 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).
- Pro stanovení platby za trvalé odnětí ZP ze ZPF zašlete stavební povolení OŽP ÚMČ    Praha 22 do 1 měsíce po jeho obdržení.
- Po dokončení stavby požádejte Katastrální úřad o provedení změny druhu pozemku v písemných a mapových elaborátech evidence nemovitostí.
- Stavebník bude dodržovat znění vyhlášky obce Sibřina č. 1/2004, o ochraně veřejného pořádku, nočního klidu a dodržování čistoty na území obce Sibřina a obce Stupice.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy, podáním u odboru výstavby Úřadu MČ Praha 22, Nové nám. 1250, Praha-Uhříněves.
Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu a v počtu 12-ti stejnopisů. 





							Ing. Lenka V o p r a v i l o v á
							    vedoucí odboru výstavby



Za správnost vyhotovení: Ing. Máslová


    Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst. 1 písm. i) a položka 18 písm. a) v celkové výši           Kč 4.000,- byl uhrazen před vydáním tohoto rozhodnutí dne 11.2.2009.

Příloha: - ověřená dokumentace a tabulka stavba povolena, kterou obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
              - ověřená dokumentace, kterou obdrží ÚMČ Praha-Královice po nabytí právní moci  tohoto rozhodnutí

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 a sejmutí písemnosti.



Obdrží na doručenku:
- ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 104 00, k vyvěšení na úřední desce v k.ú. Uhříněves po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby
- ÚMČ Praha- Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice, k vyvěšení na úřední desce v k.ú. Královice po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby
- Obec Křenice, Hlavní 7, Křenice 250 84, k vyvěšení na úřední desce v k. ú. Křenice u Prahy po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby 
- Obec Sibřina, Sibřina č.p.15, 250 84, k vyvěšení na úřední desce v k.ú. Sibřina po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby
Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona): (doporučeně)
-  Pavel Schaller, U Lesa 179, Pacov, 251 01  Říčany, 
- Hl. m. Praha, zast. ÚR HMP, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 – Nové Město, 128 00
Doručuje se účastníkům stavebního řízení (doporučeně, do vlastních rukou):
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v ČR, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha - Nové Město
- Ing. Pavel Běhounek, Nekázanka 886/14, 110 00  Praha 1 -Nové Město
- Ing. Marie Boháčová, Starobylá 498/23, 149 00  Praha 4 - Háje
- MČ Praha- Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice
- Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Přátelství 815, 104 00  Praha-Uhříněves
Dále obdrží: (doporučeně)
- MHMP OÚP, Jungmannova 35, Praha 1, 110 01
- MHMP OKP, Jungmannova 35, 110 00  Praha 1
- MHMP OKR, Mariánské nám. 2, 110 00  Praha 1
- MHMP OOP, Jungmannova 35, 110 00  Praha 1
- ÚMČ Praha 22, OŽP – zde
- ÚMČ Praha 22, OD – zde
- Hasičský záchranný sbor, Sokolská 62, Praha 2, 121 24 (zn. HSAA-14834-1081/ODZ5-2007)
- Hygienická stanice hl.m. Prahy, pobočka Praha-východ, Jasmínová 37, Praha 10 
   (č.j. V.HP/239/41633/08)
- Pražská plynárenská Distribuce a.s., U Plynárny 500, Praha 4
Co:
- evidence,- spis,- referent
- IK ÚMČ Praha 22, zde

