MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Čj.výst.: OV/127962/2013/Mach
P-4079/1/12
VYŘIZUJE: Ing.arch.Mach Martin, tel.236 044 323

Praha 25.4.2014

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, 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 podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.12.2013 podalo
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 11001 Praha 1,
které zastupuje DIPO spol. s r.o., Legerova 921/14, 120 00 Praha 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
umístění 10 ks kanalizačních přípojek a 10 ks uličních vpustí k těmto přípojkám
v ul. Belgická, Praha 2, Vinohrady, (dále jen "stavba"),
na pozemcích parc. č. 4079/1, 4182 v katastrálním území Vinohrady.
Druh a účel umisťované stavby:
- Kanalizační přípojky a kanalizační vpusti pro odvodnění ul. Belgická
Umístění stavby na pozemku:
- Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:500, kde je umístění navrhované stavby
zakresleno a okótováno.
- Kanalizační přípojka č. 1 délky 3,53 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4079/1 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 8,89 m od východní hranice pozemku parc.č.
4172 a ve vzdálenosti 2,38 m od severní hranice pozemku parc.č. 4182 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4079/1 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4,69 m od
západní hranice pozemku parc.č. 170 a ve vzdálenosti 2,38 m od severní hranice pozemku parc.č.
4182, vše v k.ú. Vinohrady.
- Kanalizační přípojka č. 2 délky 3,46 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 8,74 m od východní hranice pozemku parc.č.
171 a ve vzdálenosti 3,57 m od severní hranice pozemku parc.č. 4182 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4,69 m od
západní hranice pozemku parc.č. 170 a ve vzdálenosti 3,57 m od severní hranice pozemku parc.č.
4182, vše v k.ú. Vinohrady.
- Kanalizační přípojka č. 3 délky 4,04 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 8,74 m od východní hranice pozemku parc.č.
171 a ve vzdálenosti 3,46 m od severní hranice pozemku parc.č. 4182 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4,72 m od
východní hranice pozemku parc.č. 171 a ve vzdálenosti 3,46 m od severní hranice pozemku parc.č.
4182, vše v k.ú. Vinohrady.
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Kanalizační přípojka č. 4 délky 3,56 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 8,73 m od východní hranice pozemku parc.č.
188 a ve vzdálenosti 3,03 m od severní hranice pozemku parc.č. 188 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4,71 m od
západní hranice pozemku parc.č. 161 a ve vzdálenosti 2,27 m od severní hranice pozemku parc.č.
162, vše v k.ú. Vinohrady.
Kanalizační přípojka č. 5 délky 3,78 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 8,35 m od východní hranice pozemku parc.č.
850 a ve vzdálenosti 14,04 m od severní hranice pozemku parc.č. 850 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4,66 m od
západní hranice pozemku parc.č. 849 a ve vzdálenosti 21,22 m od severní hranice pozemku parc.č.
849, vše v k.ú. Vinohrady.
Kanalizační přípojka č. 6 délky 3,71 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 8,46 m od západní hranice pozemku parc.č.
849 a ve vzdálenosti 7,03 m od severní hranice pozemku parc.č. 4188 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4,63 m od
východní hranice pozemku parc.č. 850 a ve vzdálenosti 7,03 m od severní hranice pozemku parc.č.
4188, vše v k.ú. Vinohrady.
Kanalizační přípojka č. 7 délky 1,44 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 8,46 m od západní hranice pozemku parc.č.
4187/1 a ve vzdálenosti 2,06 m od severní hranice pozemku parc.č. 4187/1 a bude ukončena
kanalizační vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti
6,9 m od východní hranice pozemku parc.č. 850 a ve vzdálenosti 4,42 m od severní hranice pozemku
parc.č. 4188, vše v k.ú. Vinohrady.
Kanalizační přípojka č. 8 délky 4,56 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 7,67 m od východní hranice pozemku parc.č.
891 a ve vzdálenosti 2,35 m od severní hranice pozemku parc.č. 800 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4,65 m od
západní hranice pozemku parc.č. 800 a ve vzdálenosti 2,35 m od severní hranice pozemku parc.č.
800, vše v k.ú. Vinohrady.
Kanalizační přípojka č. 9 délky 2,09 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 10,09 m od západní hranice pozemku parc.č.
800 a ve vzdálenosti 22,79 m od severní hranice pozemku parc.č. 800 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4,78 m od
východní hranice pozemku parc.č. 892 a ve vzdálenosti 6,61 m od severní hranice pozemku parc.č.
892, vše v k.ú. Vinohrady.
Kanalizační přípojka č. 10 délky 1,71 m bude napojena na stávající kanalizační řad, na pozemku
parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4 m od severozápadní hranice pozemku parc.č.
4211 a ve vzdálenosti 9,5 m od západní hranice pozemku parc.č. 800 a bude ukončena kanalizační
vpustí nacházející se na pozemku parc.č. 4182 v místě, které se nachází ve vzdálenosti 4 m
severozápadní hranice pozemku parc.č. 4211 a ve vzdálenosti 6,13 m od východní hranice pozemku
parc.č. 892, vše v k.ú. Vinohrady.

Popis stavby:
- Přípojky DN 200 z kameninových kanalizačních trub uložené na betonovou desku tl. 100 mm. Přípojky
obetonované 100 mm nad vrchol hrdla trub.
II.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1)
2)
3)
4)

Stavba bude provedena podle ověřené grafické přílohy rozhodnutí o umístění stavby.
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Nopová fólie nebude použita.
Signální a varovné pásy nebudou kontrastní a budou vyskládány ve vzoru okolní mozaiky, včetně
hladkého pásu, který bude ze shodného kamene jako mozaika.
Chodníky budou ve vzoru vydlážděny v celé ploše, to znamená i mezi rabaty.

5)
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Hluk ze stavební činnosti nesmí v nejbližších chráněných venkovních prostorech budov překračovat
hygienické limity akustického tlaku LAeq,s = 65 dB v době od 07 do 21 hodin, LAeq,s = 60 dB v
době od 06 do 07 hodin a od 21 do 22 hodin a LAeq,s = 45 dB v době od 22 do 06 hodin.
Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 07:00 do 21:00.
Do stromořadí v ulici Belgická bude vysazeno 78 kusů stromů.
Zbývající 3 kusy stromů u Lauderovy školy budou zachovány.
Při realizaci stavby budou stávající 3 kusy dřevin důsledně chráněny proti poškození vlivem stavební
činnosti dle ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích, a to jak kmen, koruna, tak i kořenový systém. Kmeny
budou chráněny bedněním, které bude prodyšné, samonosné a nebude se dotýkat kmene stromů.
V blízkosti stromů nebude skladován žádný stavební odpad ani materiál.
Po celou dobu stavební činnosti bude zajištěn odborný dohled arboristy nad předmětnými stromy.
V dostatečném předstihu před zahájením prací bude celý projekt medializován v dostupných
médiích. O způsobu zveřejnění informací bude informován odbor Životního prostředí Úřadu městské
části Praha 2.
Investor stavby oznámí termín zahájení stavby Úřadu městské části Praha 2, odboru životního
prostředí, oddělení ochrany životního prostředí nejpozději v den zahájení stavby.
V případě, že by následně v průběhu pěti let došlo v důsledku uvedených prací k poškození
(prosychání, uschnutí) 3 kusů stromů, které rostou v uličním stromořadí u Lauderovy školy, bude
provedena náhradní výsadba a to na původním místě a za stejný taxon na náklady investora včetně
pětileté následné péče.
Po dobu stavební činnosti budou dodržovány normy:
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostu a vegetačních
ploch při stavebních pracích; ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce
s půdou; ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba; ČSN 83
9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o rostliny; ČSN DIN
464902 1, FLL z 05/2001- Výpěstky okrasných dřevin - Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s
drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží:
I. Geometrický plán skutečného provedení stavby (se souřadnicemi lomových bodů ve výškovém
referenčním systému Bpv) a potvrzení o jeho předání Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, p. o.,
Vyšehradská 57, Praha 2.
II. Protokol o měření hladin hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb, kterým
musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladin hluku. Zároveň musí být
prokázáno, že po realizaci stavby nedošlo ke zhoršení akustických podmínek.
III. Doklad o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb.- správní řád:
Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 11001 Praha 1, zast. Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 63834197
Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 11001 Praha 1, zast. Odbor evidence,
správy a využití majetku MHMP
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Odůvodnění:
Dne 17.12.2013 podal žadatel žádost o územní souhlas. Stavební úřad dne 19.12.2013 rozhodl o
projednání záměru v územním řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 19.12.2013 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 20.3.2014.
Před zahájením řízení stavební úřad určil okruh účastníků řízení:
−
−
−
−
−

−

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele Hlavní město Praha, zast. Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy.
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn - Obec hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníka pozemků, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn - Hlavní město Praha, zast. Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP.
podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a podle zvláštního zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze – Městskou část Praha 2, na jejíž území se územní rozhodnutí vztahuje.
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona oprávněné, kteří mají věcné břemeno k dotčeným
pozemkům - UPC Česká republika, s.r.o.; Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s.; GTS Czech s.r.o.; Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost;
Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha; Dial Telecom, a.s.
podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a podle zvláštního zákona č. 266/1994 Sb. o drahách
u stavby v ochranném pásmu dráhy - České dráhy, a.s.

Stavební úřad neurčil jako účastníka řízení osobu mající jiné věcné právo k pozemku parc.č. 4182 k.ú.
Vinohrady, tj. Bytové družstvo Belgická 30; IČ: 256 10 449 (spoluvlastník domu č.p. 270 a parcely p.č.
801 k.ú. Vinohrady) z důvodu, že „právo umístění stavby schodiště vč. zábradlí dle článku III. smlouvy a
dle GP č. 1726-126/2011“ nemůže být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Stavební úřad oznámil dne 20.3.2014 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Stavební úřad upustil od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení
oznámení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Oznámení o zahájení územního řízení doručil stavební úřad všem účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě.
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným
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 novel, (dále jen UP), neboť plocha,
na které se stavba nachází, je určena pro funkční využití DU – urbanisticky významné plochy a dopravní
spojení, kde navrhovaná funkce nezbytná liniová vedení technického vybavení náleží mezi využití
doplňková.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby
zpracovaná Ing. Michalem Davidem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0011212,
splňuje obecné technické požadavky na stavby.
V průběhu řízení byly předloženy tyto doklady a stanoviska:
- Závazné stanovisko OŽP MHMP ze dne 14.8.2013 pod č.j.: S-MHMP 0833719/2013/1/OZP/VI.
- Stanovisko ODA MHMP ze dne 6.8.2013 pod č.j. S-MHMP-865061/2013ODA-O4/Jv.
- Závazné stanovisko OPP MHMP ze dne 4.12.2013 pod č.j.: S-MHMP 833942/2013.
- Závazné stanovisko BKR MHMP ze dne 9.8.2013 pod zn.: S-MHMP 8374942013/BKR.
- Stanovisko HS hl. m. Prahy ze dne 15.8.2013 pod č.j. HSHMP 35960/2013.
- Koordinované stanovisko ÚMČ P2 ze dne 26.8.2013 pod zn. MCP2/081236/13.
- Stanovisko ODUR – oddělení dopravy ÚMČ P2 ze dne 11.9.2013 pod č.j.: ODUR/081237/2013/Bl.
- Vyjádření Městské části Praha 2 ze dne 9.9.2013 pod zn.: MCP2/081237/2013/ODUR-OUR/Haj.
- Závazné stanovisko HZS hl.m. Prahy ze dne 26.8.2013 pod č.j. HSAA-9347-3/2013.
- Stanovisko MZO MHMP ze dne 15.8.2013 pod č.j.: S-MHMP /833738/2013/MZO/III/140/Jel.
- Souhlas SVM MHMP ze dne 12.9.2013 pod č.j.: SVM/VP/1017152/13/sva.
- Souhlas Policie ČR ze dne 20.srpna 2013 pod č.j.: KRPA-292738-1/ČJ-2013-0000DŽ.
- Souhlas drážního úřadu ze dne 12.srpna 2013 pod zn: MP-SOP1254/13-2/Nk DUCR-43602/13/Nk.
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Plná moc pro zástupce stavebníka ze dne 30.4.2013 a ze dne 16.7.2013.
Výpis z katastru nemovitostí ze dne 20.3.2014, list vlastnictví 2178.

Souhlasná stanoviska správců a vlastníků sítí technického vybavení území byla vyjádřena písemně
a razítky na situačním výkrese.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Protože se jedná o stavbu, která podle § 103 stavebního zákona nevyžaduje ani ohlášení, stanovil
stavební úřad do tohoto rozhodnutí i podmínky pro její provedení.
Pro informování veřejnosti bylo oznámení o zahájení řízení a územní rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15
dní na úřední desce ÚMČ Prahy 2 a současně na elektronické úřední desce.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.
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.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 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.

Ing. Helena Dřízhalová
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 2
otisk úředního razítka
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha: (bude předána stavebníkovi, případně vlastníkovi, po nabytí právní moci rozhodnutí)
•

ověřená projektová dokumentace

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 23.4.2014.
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Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlast. rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické osoby)
1. DIPO spol. s r.o., IDDS: z7p23er
zastoupení pro: Hlavní město Praha
2. Obec hlavní město Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
3. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
4. Městská část Praha 2, zast. ing. arch. Václavem Vondráškem, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
5. České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
6. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
7. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
8. GTS Czech s.r.o., IDDS: ztj89c7
9. Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, IDDS: fhidrk6
10. Římskokatolická farnost u kostela sv.Ludmily Praha, Jugoslávská 27, 120 00 Praha 2
11. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
dotčené orgány:
12. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
13. Hygienická stanice hl. města Prahy, IDDS: zpqai2i
14. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
15. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor životního prostředí, IDDS: 48ia97h
16. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, IDDS: 48ia97h
17. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, IDDS: 48ia97h
18. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
19. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
20. Městská část Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
ostatní:
21. Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
– zast. Ing. arch. Petrou Šandovou – doporučeně
22. referent
23. spisy
24. plány
25. Městská část Praha 2, úřední deska, náměstí Míru 20, Praha 2 – pro informování veřejnosti

Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: drizhalovah@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i

