MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE
Stavební úřad
Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice
Oprávněná úřední osoba: Alena Šanovcová
Tel: 220397135
E-mail: sanovcova@hostivice.eu
Spis. zn.: S-SÚ-15547/19-Kr
Č.j.: 08684/20/SÚ/AŠa

Dle rozdělovníku

Datum: 19.8.2020

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hostivice, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
12.9.2019 podal
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144, 148 00 Praha,
kterého zastupuje Projekting s.r.o., IČO 24707066, Koněvova 2660, 130 00 Praha
(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
územní

rozhodnutí

o

umístění

stavby

Liniová stavba - Kněževes - připojení bodů TMCZ 2019 - sítě el. komunikací
Kněževes, na pozemcích parc. č. 163/1, 164/1, 166/6, 300/20, 303/1, 303/2, 303/3, 432/1, 676, 701/1,
701/2, 702/1, 714/1, 726/1, 739/4 v katastrálním území Kněževes u Prahy a parc. č. 2543/1, 2547/8 v
katastrálním území Ruzyně.
Stavba obsahuje:
•

Předmětem stavby je pokládka optického kabelu 144vl. zataženého do ochranné HDPE trubky.

•

V úložných trasách bude optický kabel 144vl. zafukován do ochranné HDPE trubky o Ø 40/33 mm.

•

Celková délka trasy cca 1200 m.

Popis trasy:
Od místa napojení optického kabelu T-Mobile Czech Republic a.s. na stávajíc SEK v travnatém pásu na
pozemku parc. č. 2547/8 bude trasa vedena nejdříve severně přes účelovou komunikaci a poté
severovýchodně západním travnatým pásem účelové komunikace k místu, kde účelovou komunikaci opět
přejde do východního travnatého pásu. Tímto travnatým pásem trasa povede až k ulici Na Hřišti. V
průběhu tohoto směru trasa povede 1x pod pozemní komunikací překopem vozovky a 3x v chráničce. U
ulice Na Hřišti trasa povede východně pod pozemní komunikací ulice Na Hřišti překopem vozovky, čímž se
dostane do východního travnatého pásu ulice Na Hřišti. Tímto travnatým pásem trasa povede
severovýchodně až ke křižovatce ulic Na Hřišti a Na Staré silnici. V průběhu tohoto směru trasa povede 1x
pod pozemní komunikací překopem vozovky. Na křižovatce trasa povede v chráničce jižně západním
bosým terénem ulice Na Staré silnici. Následně trasa povede východně pod pozemní komunikací ulice Na
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Staré silnici protlakem vozovky, čímž se dostane do východního chodníku ulice Na Staré silnici. Odtud
trasa povede severovýchodně nejdříve v travnatém pásu a poté v chráničce v bosém terénu až k
technologickému kontejneru TMCZ, odkud trasa povede západně až k místu napojení optického kabelu TMobile Czech Republic a.s. na technologii v kontejneru.

-

PD - únor/2019, revize č.2 z 20.1.2020
SITUACE Katastrální mapa
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Martin Marek ČKAIT 0009957 leden
2020

2.

Investor stavby je povinen umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu podle
zákona č.20/1987 Sb. v platném znění.

3.

Pro projektovou přípravu a provádění stavby jsou závazné podmínky:
• stanoviska Policie ČR KŘP Středočeského kraje Praha venkov – západ DI č.j. KRPS-572221/ČJ-2019-011606 z 27.02.2019
 Jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích,
požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně
inženýrských opatření k odsouhlasení.
 Přechodné dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu
s vyhl. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III. vydání).
 Při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

4.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
•
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon 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) a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zajistit
ochranu zdraví a života osob na staveništi.
•
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem.
•
Stavebník zajistí vytyčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a přebírá odpovědnost za
jejich případné poškození.
•
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby, v platném znění a závazná ustanovení norem se stavbou souvisejících.
•
Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným stavebním podnikatelem. Oprávnění
dodavatele (živnostenský list) bude stavebnímu úřadu doloženo před započetím stavby.
•
Stavebník je povinen umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu podle
zákona č.20/1987 Sb. v platném znění. Stavebník ohlásí zahájení zemních prací minimálně
15 dnů předem Archeologickému ústavu AV ČR.
•
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě po celou dobu realizace stavby.
•
Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být k dispozici projektová
dokumentace schválená stavebním úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby.
•
Stavební suť a odpady z provádění stavby smí být uloženy pouze na úředně povolenou
skládku. Doklady o jejich uložení budou uchovány a předloženy při kontrolní prohlídce
stavby.
•
Stavební materiál bude skladován pouze na pozemku stavebníka. V souvislosti s prováděním
stavby nesmí docházet ke znečišťování veřejných komunikací. V případě jejich znečištění
zajistí stavebník jejich okamžitou očistu.
•
V případě, že stavba bude prováděna v době nočního klidu, o státních svátcích a ve dnech
pracovního klidu a pracovního volna, nesmí být její okolí obtěžováno hlukem, prachem a ani
jinými nepříznivými vlivy. V ostatních případech nesmí být okolí stavby stavebními pracemi
obtěžováno zbytečně, nebo nad přípustnou míru.
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Pro projektovou přípravu jsou závazné podmínky stanovisek dotčených orgánů a vyjádření
vlastníků dopravní a technické infrastruktury:
 vyjádření Ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky č.j. MV-34731-2/PO-PRE-2019 z 25.03.2019
 vyjádření Policie ČR KŘP hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie č.j. KRPA-426931/ČJ-2019-0000DŽ z 27.02.2019
 stanoviska Policie ČR KŘP Středočeského kraje Praha venkov – západ DI č.j. KRPS57222-1/ČJ-2019-011606 z 27.02.2019
 stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru dopravních agend č.j. MHMP349781/2019/O4/Dů z 21.02.2019
 stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru ochrany prostředí č.j. MHMP
508272/2019 z 18.03.2019
 sdělení Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče č.j. MHMP
565330/2019 z 28.03.2019
 sdělení Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru územního rozvoje č.j. MHMP
562442/2019 z 03.04.2019
 vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru investičního č.j. MHMP
604751/2019 z 03.04.2019
 stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru bezpečnosti č.j. MHMP
442475/2019 z 08.03.2019
 stanoviska Odboru dopravy a životního prostředí Městské části Praha 6 č.j. MCP6
035899/2019, MCP6 035902/2019 z 27.05.2019
 vyjádření Obce Kněževes č.j. 46/2019 z 03.04.2019 a souhlasem Obce Kněževes na
situacích stavby z 08.04.2019
 stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice č.j. MUCE
20830/2019 OŽP/Hau z 26.03.2019
 vyjádření OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice
č.j. MUCE 17400/2019 OSU z 11.03.2019
 stanoviska Odboru územního plánování Městského úřadu Černošice č.j. MUCE
24147/2019 OUP z 10.04.2019
 vyjádření Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Černošice č.j.
MUCE 13419/2019/OSKCR/SF z 25.03.2019
 vyjádření
Krajské
správy
a
údržby
silnic
Středočeského
kraje
č.j.
1107/19/KSUS/KT/RAB z 04.03.2019
 stanoviska Technické správy komunikací hl. m. Prahy č.j. TSK/05856/19/5110/Ci
z 04.03.2019
 stanoviska Dopravního podniku hl. m. Prahy č.j. 100630/9Z388/356 z 05.03.2019
 sdělení Povodí Vltavy, s.p. č.j. 32406/2019-242/Má/SP-2019/8833 z 22.05.2019
 vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti č.j. 869/19/2/02 z 14.03.2019
 vyjádření Pražské Teplárenské č.j. JAR/0447/2019 z 26.02.2019
 vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. č.j. 2019/OSDS/02029 z 04.04.2019
 stanoviska Úřadu pro civilní letectví č.j. 001910-19-701 z 28.02.2019
 vyjádření 1.Vodohospodářské společnosti, s.r.o. č.j. 001V/2019/Kn z 11.03.2019
 vyjádření Alfa Telecom, s.r.o. z 01.03.2019
 vyjádření CentroNet, a.s. č.j. 2/13/2019 z 07.03.2019
 vyjádření CETIN, a.s. č.j. 542179/19 z 14.02.2019
 vyjádření Českých Radiokomunikací, a.s. č.j. UPTS/OS/212597/2019 z 13.02.2019
 vyjádření Českomoravské distribuce, s.r.o. a Českomoravské energetiky, s.r.o.
z 15.02.2019
 vyjádření Cznet, s.r.o. č.j. 190100546 z 28.02.2019
 vyjádření Dial Telecom, a.s. č.j. PH665134 z 14.02.2019
 vyjádření Fine Technology Outsource, s.r.o. č.j. 9442 z 13.02.2019 a č.j. 9443
z 13.02.2019
 vyjádření UNI Promotion, s.r.o. č.j. 122409518 z 28.02.2019
 vyjádření Letiště Praha, a.s. č.j. 1975/19/LP RZI/LP RIP z 19.07.2019
 vyjádření SUPTel, a.s. č.j. 21800638 z 14.02.2019
 vyjádření Technologie hlavního města Prahy č.j. 3069/19 z 13.02.2019
 vyjádření Trustia Czech Republic, s.r.o. z 08.03.2019
 vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. č.j. MW9910125486109903 z 15.02.2019
 stanoviska ČD – Telematika, a.s. č.j. 1201902757 z 15.02.2019
 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0101059042 z 13.02.2019
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vyjádření SITEL, spol. s r.o. č.j. 1111900778 z 15.02.2019
vyjádření UPS Česká republika, s.r.o. č.j. E002384/19 z 13.02.2019
vyjádření Veolia Energie Praha, a.s. č.j. VEPA/20190213-004/ES z 14.02.2019
vyjádření Vězeňské služby České republiky, Vazební věznice Praha Ruzyně
z 03.06.2019
vyjádření Integrované dopravy Středočeského kraje č.j. 0119/19/DU z 26.02.2019
vyjádření ROPID č.j. 0129/19/JV z 22.02.2019
vyjádření TelcoPro Services č.j. 0200868041 z 13.02.2019
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. č.j. 0700008249 z 13.02.2019
vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. č.j. RECE/20190213-010/ES z 16.02.2019

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 649 49 681, Tomíčkova 2144, 148 00 Praha 4

Odůvodnění
Dne 12.9.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad dne
18.9.2019 vyzval žadatele k doplnění podané žádosti a rozhodl o přerušení řízení, dne 21.10.2019 vyzval
žadatel k doplnění žádosti. Dne 16.12.2019 oznámil zahájení o územním řízení. Stavební úřad dne
18.6.2020 zahájil opakovaně řízení o umístění stavby a v souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona
podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámil všem dotčeným orgánům a vlastníkům a
provozovatelům veřejné dopravní a technické infrastruktury, upustil od projednání podané žádosti při
ústním jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění případných námitek a připomínek.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití
území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:
• vyjádřením Ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky č.j. MV-34731-2/PO-PRE-2019 z 25.03.2019
• vyjádřením Policie ČR KŘP hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie č.j. KRPA-42693-1/ČJ2019-0000DŽ z 27.02.2019
• stanoviskem Policie ČR KŘP Středočeského kraje Praha venkov – západ DI č.j. KRPS-57222-1/ČJ2019-011606 z 27.02.2019
• stanoviskem Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru dopravních agend č.j. MHMP349781/2019/O4/Dů z 21.02.2019
• stanoviskem Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru ochrany prostředí č.j. MHMP 508272/2019
z 18.03.2019
• sdělením Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče č.j. MHMP 565330/2019
z 28.03.2019
• sdělením Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru územního rozvoje č.j. MHMP 562442/2019
z 03.04.2019
• vyjádřením Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru investičního č.j. MHMP 604751/2019
z 03.04.2019
• stanoviskem Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru bezpečnosti č.j. MHMP 442475/2019
z 08.03.2019
• stanoviskem Odboru dopravy a životního prostředí Městské části Praha 6 č.j. MCP6 035899/2019,
MCP6 035902/2019 z 27.05.2019
• vyjádřením Obce Kněževes č.j. 46/2019 z 03.04.2019 a souhlasem Obce Kněževes na situacích
stavby z 08.04.2019
• stanoviskem Odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 20830/2019
OŽP/Hau z 26.03.2019
• vyjádřením OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice č.j. MUCE
17400/2019 OSU z 11.03.2019
• stanoviskem Odboru územního plánování Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 24147/2019 OUP
z 10.04.2019
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vyjádřením Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Černošice č.j. MUCE
13419/2019/OSKCR/SF z 25.03.2019
vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje č.j. 1107/19/KSUS/KT/RAB
z 04.03.2019
stanoviskem Technické správy komunikací hl. m. Prahy č.j. TSK/05856/19/5110/Ci z 04.03.2019
stanoviskem Dopravního podniku hl. m. Prahy č.j. 100630/9Z388/356 z 05.03.2019
sdělením Povodí Vltavy, s.p. č.j. 32406/2019-242/Má/SP-2019/8833 z 22.05.2019
vyjádřením Pražské vodohospodářské společnosti č.j. 869/19/2/02 z 14.03.2019
vyjádřením Pražské Teplárenské č.j. JAR/0447/2019 z 26.02.2019
vyjádřením Pražské plynárenské Distribuce, a.s. č.j. 2019/OSDS/02029 z 04.04.2019
stanoviskem Úřadu pro civilní letectví č.j. 001910-19-701 z 28.02.2019
vyjádřením 1.Vodohospodářské společnosti, s.r.o. č.j. 001V/2019/Kn z 11.03.2019
vyjádřením Alfa Telecom, s.r.o. z 01.03.2019
vyjádřením CentroNet, a.s. č.j. 2/13/2019 z 07.03.2019
vyjádřením CETIN, a.s. č.j. 542179/19 z 14.02.2019
vyjádřením Českých Radiokomunikací, a.s. č.j. UPTS/OS/212597/2019 z 13.02.2019
vyjádřením Českomoravské distribuce, s.r.o. a Českomoravské energetiky, s.r.o. z 15.02.2019
vyjádřením Cznet, s.r.o. č.j. 190100546 z 28.02.2019
vyjádřením Dial Telecom, a.s. č.j. PH665134 z 14.02.2019
vyjádřeními Fine Technology Outsource, s.r.o. č.j. 9442 z 13.02.2019 a č.j. 9443 z 13.02.2019
vyjádřením UNI Promotion, s.r.o. č.j. 122409518 z 28.02.2019
vyjádřením Letiště Praha, a.s. č.j. 1975/19/LP RZI/LP RIP z 19.07.2019
vyjádřením SUPTel, a.s. č.j. 21800638 z 14.02.2019
vyjádřením Technologie hlavního města Prahy č.j. 3069/19 z 13.02.2019
vyjádřením Trustia Czech Republic, s.r.o. z 08.03.2019
vyjádřením Vodafone Czech Republic, a.s. č.j. MW9910125486109903 z 15.02.2019
stanoviskem ČD – Telematika, a.s. č.j. 1201902757 z 15.02.2019
vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0101059042 z 13.02.2019
vyjádřením SITEL, spol. s r.o. č.j. 1111900778 z 15.02.2019
vyjádřením UPS Česká republika, s.r.o. č.j. E002384/19 z 13.02.2019
vyjádřením Veolia Energie Praha, a.s. č.j. VEPA/20190213-004/ES z 14.02.2019
vyjádřením Vězeňské služby České republiky, Vazební věznice Praha Ruzyně z 03.06.2019
vyjádřením Integrované dopravy Středočeského kraje č.j. 0119/19/DU z 26.02.2019
vyjádřením ROPID č.j. 0129/19/JV z 22.02.2019
vyjádřením TelcoPro Services č.j. 0200868041 z 13.02.2019
vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s. č.j. 0700008249 z 13.02.2019
vyjádřením Veolia Energie ČR, a.s. č.j. RECE/20190213-010/ES z 16.02.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a
tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
V průběhu v opakovaném řízení nebyly u stavebního úřadu uplatněny žádné námitky a ani připomínky
ze strany účastníků řízení ani veřejnosti.
S ohledem na vše výše uvedené, stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 160/4, 164/4, 164/16, 164/23, 164/24, 164/25, 164/26, 300/36, 300/39, 300/44, 300/45,
300/47, 306/1, 430, 432/2, 535/1, 699/5 v katastrálním území Kněževes u Prahy
Účastníky řízení podle stavebního zákona jsou:
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144, 148 00 Praha
CTP Property IV s.r.o., Central Trade Park D1 č.p. 1571, 396 01 Humpolec
Obec Kněževes, U Národního výboru č.p. 62, 252 68 Kněževes
Letiště Praha, a. s., K letišti č.p. 1019/6, Praha 6 Ruzyně, 161 00 Praha 614
Městská část Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6 Bubeneč
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 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 územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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.

Alena Šanovcová v.r.
pověřená vedením stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení bude doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce
Městského úřadu Hostivice, Obecního úřadu Kněževes a Městské části Praha 6 po dobu 15 dnů. Za den
doručení se považuje 15. den vyvěšení.

Vyvěšeno: ......................................

Sejmuto: ........................................

Razítko a podpis: .............................................
orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 18.9.2019.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Projekting s.r.o., IDDS: cypsi96
sídlo: Koněvova č.p. 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupení pro: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144, 148 00 Praha
CTP Property IV s.r.o., IDDS: nxscpkw
sídlo: Central Trade Park D1 č.p. 1571, 396 01 Humpolec
Obec Kněževes, IDDS: 6bjak9s
sídlo: U Národního výboru č.p. 62, 252 68 Kněževes
Letiště Praha, a. s., IDDS: ayqexy5
sídlo: K letišti č.p. 1019/6, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Městská část Praha 6, IDDS: bmzbv7c
sídlo: Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
dotčené správní úřady
Obecní úřad Kněževes, IDDS: 6bjak9s
sídlo: U Národního výboru č.p. 62, 252 68 Kněževes
OÚP MěÚ Černošice, IDDS: u46bwy4
sídlo: Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice
OŽP MěÚ Černošice, IDDS: u46bwy4
sídlo: Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: Ruzyně, Praha 6, 160 08 Praha
Městská část Praha 6, Odbor výstavby, IDDS: bmzbv7c
sídlo: Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Městská část Praha 6, dopravy a ŽP, IDDS: bmzbv7c
sídlo: Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Městská část Praha 6, OÚP, IDDS: bmzbv7c
sídlo: Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
ostatní
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IDDS: mzq5pp4
sídlo: Velké Přílepy č.p. 132, 252 64 Velké Přílepy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle

