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  Toto usnesení nabylo  

  právní moci dne   

 

ROZHODNUTÍ 

ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1, 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"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro 

odstranění stavby, které mu dne 8.8.2013 předložila společnost 

 

Václavské náměstí 19, a.s., IČO 26754592, Mostecká 49/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011, 

v zastoupení 

Mgr. Karel Štochl, IČO 71019472, Dubinská 300, 267 24  Hostomice pod Brdy 

(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona  

p o v o l u j e 

odstranění stavby 

objektů č.p. 1601, č.p. 920 a objektu bez č.p.  

Praha 1, Nové Město, v ul. Václavské nám. 47 a Opletalova 3 

 

na pozemcích parc. č. 27, 28/4, 29/2, 59 v katastrálním území Nové Město. 

 

Účel stavby: 

Předmětem projektu bouracích prací jsou objekty č. p. 1601 na pozemku parc. č. 27; č. p. 920 na pozemku 

parc. č. 28/4, odstranění torza objektu č.p. 920/II na pozemku parc. č. 59 kromě uliční fasády. Celková plocha 

řešeného pozemku je dle projektové dokumentace 3060 m
2
 („dále dvůr“). Celá plocha dvora  bude srovnána do 

jedné úrovně cca 5 - 6 m pod úroveň ulice. Dále budou provedeny terénní úpravy na pozemcích parc. č. 28/4, 

59 a 29/2.  Před započetím prací budou odstraňované objekty prokazatelně odpojeny od inženýrských sítí.  
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Konkrétně budou odstraněny následující objekty a části objektů: 

Na parcele č.: 27 

Místo: Nové Město č.p. 1601 

Adresa: Václavské náměstí 47, Opletalova 1 

Objekt určený k demolici (I.etapa): Obchodně administrativní objekt o 6 NP, podkroví a 1 PP. Velikost 

objektu je dle projektové dokumentace 28 x 26 m o půdorysném tvaru mírného kosodélníku.  

Bude zrušena přípojka vodovodu a plynovodu z Václavského náměstí, č. parc. 2306/1. Dočasně bude 

zaslepena kanalizační přípojka z Václavského náměstí. Přípojka elektřiny z ulice Opletalova, č. parc. 2323/1 

bude odpojena od TS 8011 a zasmyčkována v chodníku. Bude provedeno odpojení telekomunikačních kabelů. 

 

Na parcele č.: 28/4 

Místo: Nové Město č.p. 920 

Adresa: Opletalova 3 

Objekt určený k demolici (II.etapa): Utilitární objekt o 4 NP a 2 PP. Velikost objektu je dle projektové 

dokumentace 29 x 11 m o půdorysném tvaru obdélníku. Zpevněné plochy nezastavěné části pozemku a 

suterény pod nimi budou odstraněny (IV. etapa). 

Bude provedeno odpojení vedení vnitřních rozvodů a sítí napojených z objektu č.p. 818, Václavské nám. 45. 

 

Na parcele č.: 59 

Místo: Nové Město č.p.920/II 

Adresa: Opletalova 3 

Objekt určený k demolici (III.etapa): Odstranění torza objektu se zachováním uliční fasády bývalé tiskárny. 

Objekt je již částečně zbourán. Velikost objektu je dle projektové dokumentace 34 x 14 m o půdorysném tvaru 

obdélníku od 2. NP. Dvě spodní podlaží mají půdorysný tvar L.  

Bude zrušena přípojka vodovodu a plynovodu z Opletalovy ulice, č. parc. 2323/1. Dočasně bude zaslepena 

kanalizační přípojka z Opletalovy ulice blíže k pozemku č. parc. 58. Kanalizační přípojka blíže k pozemku č. 

parc. 27 bude zrušena. 

 

Na parcele č.: 59 

Místo: Bez č.p. 

Objekty určené k demolici: Zpevněná plocha.  

 

Na parcele č.: 29/2 

Místo: Bez č.p. 

Objekty určené k demolici: Zpevněná plocha. 

 

 



 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Odbor výstavby
Č.j.: UMCP1 124418/2013 

 

3/9 

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby: 

1. Stavba bude odstraněna do 48 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

2. Stavba bude odstraněna dle projektové dokumentace zpracované Chapman Taylor International 

Services s.r.o. - autorizovaný inženýr Jiří Kos, autorizovaný technik pro pozemní stavby  -  ČKAIT  

0009891,  v  04/2010 – revize v 07/2013, ověřené v řízení o odstranění stavby, která bude předána 

stavebníkovi po právní moci rozhodnutí. 

3. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k 

provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

Doklad o oprávnění vybrané firmy a stavbyvedoucím bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 7 dnů 

před zahájením prací. 

4. Při odstraňování stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a stabilita jiných 

staveb, bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo 

nad přípustnou míru.  

5. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích. 

6. Před zahájením bouracích prací bude provedeno geodetické zaměření sousedních objektů na stykových 

hranách a i v místech určených autorizovaným statikem a ve spolupráci s odborně způsobilou osobou - 

geodetem. V průběhu bouracích prací bude i v dalších místech určených statikem průběžně prováděno 

měření případných deformací konstrukcí, které budou zachovány a to včetně geodetického měření 

kontrolních bodů na sousedních objektech. Měření bude provádět odborně způsobilá osoba - geodet. 

7. Před zahájením prací bude provedena pasportizace kolektorového tunelu v blízkosti dotčených objektů 

v ulici Opletalova a budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Kolektorů Praha a.s., č.j. 

809/018/03/12, ze dne 28.5.2012 a č.j. 766/003/01/12, ze dne 5.3.2012. 

8. Před zahájením II. etapy bouracích prací budou uvedeny do provozu ty části rekonstruovaného 

sousedního hotelu Jalta, které zajistí možnost jeho samostatného provozu bez utilitárního objektu na 

pozemku parcelní číslo 28/4. 

9. Na stavbě nesmí být použity mechanizmy a zařízení, jejichž činnost by negativně ovlivnila konstrukce a 

zařízení metra. 

10. Při bouracích a stavebních pracích a manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k 

minimalizaci zatěžování okolí prachem a hlukem. 

11. Suť bude odvážena vozidly zakrytými plachtou. Při znečištění vozovky bude zajištěno její bezodkladné 

očištění. 

12. Materiál, vzniklý odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem na řízené skládce. 

13. Budou dodrženy „Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra“ dle 

vyjádření Dopravního podniku – JDCM, ze dne 5.12.2011, č.j. 240200/2156/11/Čp.   

14. Budou dodržena protihluková opatření navržená v hlukové studii bouracích prací, kterou zpracoval 

ATELIER DEK – DEKPROJEKT s.r.o. v 11/2011, zejména: 

- provést plné oplocení staveniště do výšky nejméně 3 m nad okolní terén 

-  informovat uživatele okolních objektu o provádění hlučných stavebních prací a o době jejich trvání 

- neprovádět hlučné práce před 8.00h ranní a po 19.00h večerní 

- stanovit v rámci pracovního dne tichou přestávku (např. 12 – 13 hod.) a informovat o této přestávce 

uživatele okolních objektu (možnost větrání) 

- omezit chod hlučných strojů na rozumnou mez 

- neponechávat hlučné stroje v chodu naprázdno, to se týká i nákladních automobilu při 
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- nakládce používat pouze stroje a zařízení v dobrém technickém stavu a správně seřízené 

negenerovat v rámci staveniště zbytečně nadměrný hluk 

- stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu s akustickou studií (příloha projektové 

dokumentace). Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutné se řídit 

požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí 

zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech 

stavby. Nejvýše přípustné hodnoty hlučnosti použitých typových skupin stavebních mechanismů a 

akustické vlastnosti konkrétních mechanismů, které je možno použít, jsou uvedeny v tabulce 

akustické studie. 

15. Budou dodrženy podmínky správců sítí dopravní a technické infrastruktury. 

16. Provedení odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu a 

Útvaru rozvoje hl.m. Prahy. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.): 

Václavské náměstí 19, a.s., Mostecká 49/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

Realty IV., a.s., Mostecká 49/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

Hotel Jalta, a.s., Václavské náměstí 818/45, 110 00  Praha 1-Nové Město 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.8.2013 požádal stavebník záměr odstranit stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o odstranění 

stavby. Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze 

dne 26.8.2013. Stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 

řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal projektovou dokumentaci a předložené doklady a zjistil, že 

odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 

k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

 

V řízení bylo zjištěno: 

- Vlastnictví staveb (pozemků) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro 

hlavní město Prahu ze dne 26.8.2013, LV č. 402 a 565, kat. území Nové Město. 

- Projektovou dokumentaci zpracoval Chapman Taylor International Services s.r.o. - autorizovaný inženýr 

Jiří Kos, autorizovaný technik pro pozemní stavby  -  ČKAIT  0009891. 

 

K žádosti bylo předloženo: 

- plná moc k zastupování stavebníka Mgr. Karlem Štochlem ze dne 4.4.2011 na základě procesních plných 

mocí ze dne 4.4.2011 a 11.5.2011 

- výpis z obchodního rejstříku ze dne 3.7.2013 – Václavské náměstí 19, a.s., IČ 267 54 592 

- závazná stanoviska: 

MHMP odboru památkové péče  pod č.j. MHMP 851826/2010 ze dne 24.6.2010 

MHMP odboru životního prostředí pod č.j. S-MHMP-0997596/2011/1/OOP/VI ze dne 16.12.2011 

MHMP odboru dopravy pod č.j. MHMP-1077145/2011/DOP-04/Mh ze dne 7.11.2011 

MHMP odboru dopravy– stavba v OPM pod č.j. MHMP-47847/2012/DOP-O2/No ze dne 16.1.2012 

MHMP odboru bezpečnosti a krizového řízení pod č.j. S-MHMP 999242/2011/OKR ze dne 20.10.2011 

MHMP odboru správy majetku pod č.j. SVM/VP/53979/12/kas ze dne 26.1.2012 

MČ Praha 1 - ÚMČ - odboru dopravy pod č.j. ÚMČP1 141830/2011/ODOP/681/KE ze dne 25.10.2011 

MČ Praha 1 - ÚMČ - odboru životního prostředí pod č.jÚMČP1/141829/OŽP/ŘÍ ze dne 17.10.2011 
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Hygienické stanice hl.m.Prahy, pracoviště pro Prahu 1 ze dne 15.11.2011pod č.j. HSHMP 50979/2011 

Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy ze dne 11.11.2011 pod č.j. HSAA-13292-2538/ODVS/2011 

- vyjádření: 

Inspekce práce – IP  ze dne 20.12.2011 pod č.j. 8231/3.31/30/11/15.7 

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.,  zn. 5233/11/2/02 ze dne 24.10.2011 a zn. 5018/12/2/02 ze dne 

5.10.201 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s, svodná komise - stanovisko ze dne 14.10.2011  zn. 

100130/40Ku1359/1826 

PRE distribuce a.s. ze dne 7.11.2011 zn. 30003309/15611 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 16.11.2011 zn. 3674/KO/OSDS/2011 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., správa podzemních sítí ze dne 19.10.2011 zn. PVK 30672/OTPČ/11 

- Vyjádření správců sítí dopravní a technické infrastruktury. 

 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. 

hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 odst. 1 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu): 

MČ Praha 1, v zast. Starosta městské části Ing. Oldřich Lomecký, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - MHMP odbor 

evidence, správy a využití majetku - SVM, Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK, T-Systems Czech 

Republic a.s., Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, Telefónica Czech Republic, a.s., 

PREdistribuce, a.s., ČD - Telematika a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 

plynárenská, a.s., GTS Czech s.r.o., Dial Telecom, a.s. 

 

Odůvodnění podmínek rozhodnutí: 

- podmínky stanovené na základě požadavků uvedených v koordinované závazné stanovisko Hasičského 

záchranného sboru hl.m.Prahy ze dne 11.11.2011 pod č.j. HSAA-13292-2538/ODVS/2011: podmínka č. 8 

- podmínky stanovené na základě požadavků uvedených v  závazných stanoviscích a vyjádřeních Hl. m. 

Prahy, MHMP odboru životního prostředí - OZP ze dne 16.12.2011pod č.j. S-MHMP-

0997596/2011/1/OOP/VI: podmínka č. 10. 

- podmínky stanovené na základě požadavků uvedených v koordinované závazná stanoviska a vyjádření MČ 

Praha 1 - ÚMČ - odboru životního prostředí - OŽP ze dne 17.10.2011pod č.jÚMČP1/141829/OŽP/ŘÍ: 

podmínka č. 11 a podmínka č. 12. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-    Podáním pod č.j. UMCP1 127286/2013 ze dne 6.9.2013 účastník řízení Česká tisková kancelář (ČTK), 

vlastník sousedního pozemku parc. č. 58 s objektem č.p. 919 k.ú. Nové Město, uplatnil následující 

námitky: 

1. Hloubka odstraňovaných staveb je nepřesná, jsou uvedeny různé údaje 5 nebo 6 m a statický posudek 

uvádí 5,5m.   

Z předložené projektové dokumentace vyplývá: hloubka odstraňovaných staveb je uváděna odlišně 

vzhledem ke skutečnosti, že hloubka je uváděna relativně k úrovni navazujícího chodníku, který od 

budovy ČTK k budově hotelu Jalta právě o cca. 1m klesá. Tuto skutečnost shrnuje věta v technické 

zprávě v části F.1 kde je uvedeno: „Celá plocha dvoru (staveniště) se bude srovnávat do jedné 

úrovně cca 5-6 m pod úroveň ulice.“ Při budově ČTK bude hloubka vzniklé jámy činit 6 m od 

úrovně chodníku. 
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2. Není předpokládáno zajištění základů staveb sousední nemovitosti budovy ČTK, Opletalova č.p. 5, 

jelikož:  

a) kolem štítové stěny budovy bude hlavní vjezd a výjezd o sklonu 21%, po kterém projede minimálně 

1738 vozidel o max. hm. 19 t a min, 1738 vozidel o max. hm. 10 t. Tento sjezd není zabezpečen 

žádným technickým opatřením, které zamezí: 

- přenášení dynamických rázů od vozidel působících na štítovou zeď pod úrovní – 5,5 m, která je 

místy silná pouze 19,1 cm a je ve vlastnictví ČTK, 

- odvod dešťových srážek z plochy 3600 m
2
 vsakováním není reálný. Podmáčení základů a 

štítových zdí budovy ČTK, která je založena na kótě – 10,0 m bude zvětšeno z titulu zkrápění 

bouracích prací a čištění vozidel před výjezdem ze staveniště. 

                                   b) žádáme o přepracování řešení ochrany štítové zdi a základů objektu Opletalova č.p. 5: 

- sjezdovou rampou o sklonu 21% zpevněnou proti posunu, 

- ochranu štítové zdi a základů např. vybudováním fabionové stěny podle propočtu odborníků 

Stávající rampa realizována odbornou firmou (Ptáček a.s.) je považována za stávající funkční dílo. Bude 

realizováno nové dočasné zajištění rampy, spočívající v realizaci záporové stěny po straně jízdního pásu 

rampy. Záporová stěna bude od objektu ČTK zrealizována minimálně s 2 m odstupem, čímž bude 

zajištěno, že ani po jejím vyklonění v rámci tolerancí návrhu, nebude objekt ČTK (Opletalova č.p. 5) 

žádným způsobem přitížen. Návrh dodatečného zajištění vjezdové rampy zpracovala společnost STA-

CON s.r.o. pod vedením způsobilé osoby autorizovaného inženýra v oboru statika dynamika staveb Ing. 

Tomáše Penka ČKAIT: 0010990. V průběhu přípravných a projektových prací byl zajištěn podrobný 

inženýrko-geologický průzkum, který zpracovala společnost K+K průzkum s.r.o. v 11/ 2011 v závěru s 

doporučením: „Odvodnění stavební jámy po dobu výstavby, kde bude docházet ke zmíněným 

přítokům podzemní vody z jižní až JV strany od ulice Opletalova, bude řešeno sběrným 

obvodovým příkopkem buď s čerpacími jímkami, anebo naopak se zasakovacími studněmi na 

severní části staveniště.“ Toto doporučení bude s ohledem na skutečný stav pozemku implementováno 

tak, že v  průběhu demolic, kdy není vyžadována rovné dno jámy pro realizaci základových konstrukcí 

novostavby, zůstane areál přirozeně spádován směrem k severní části, kam v případě vydatnějších 

srážek dešťová voda steče po povrchu a následně se vsákne. Pokud by došlo ke kritickému zpoždění 

vsaku a zadržená voda by se začala ze severní části pozemku  rozlévat tak, že by se přiblížila na méně 

něž 10 m od stěn sousedních budov, zajistí majitel pozemku její odčerpání.  

c)  v dokumentaci jsou uvedeny rozdílné hodnoty vybourané stavební suti (14 610 t a 15 845 t). Toto 

ovlivňuje změny ve výpočtech nákladních vozidel a jejich negativních účinků na životní prostředí a 

dále propočtů v: 

- hlukové studii 

- vibrací a dynamických rázů 

- prachu 

- domíchávače betonové směsi jsou opomenuty, hodnota 3,5 m
3 
je nízká .  

Projektant prohlašuje, že studie byly zpracovány na podkladě návrhu ZOV, který obsahuje úhrnný 

přesun materiálu v rozsahu 15 845t. Hodnota 14 610t je uvedena ve článku odpady a jde tedy o úhrn 

materiálů, které lze klasifikovat jako opady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. Jde jak o odpady z vlastní demolice tak o odpady vznikající při jejím 

provádění. Toto číslo tedy není možné bezprostředně porovnávat s celkovým objemem přesunu 

materiálů. Domíchávače betonu nejsou opomenuty, beton,  je v rámci demolic použit pouze pro injektáž 

pod fasádu objektu Opletalova 3. Žádný technologický krok realizace této konstrukce si nevyžádá 

dodání více než 3,5m³ betonu najednou.  
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3. Harmonogram bouracích prací není v souladu se skutečnými potřebami účastníků řízení: 

a) dny - hodiny, kdy nelze provádět hlučné bourací práce, v návaznosti na divadelní programy a 

nájemců kanceláří a jejich pracovní doby 

b) při demoličních pracích musí být zabezpečena trvalá úroveň signálu satelitních antén   

      umístěných na střeše budovy ČTK. 

a) formálně není venkovní prostor navazující na divadlo chráněným prostorem, pro který by ČSN či 

příslušné zákony a vyhlášky stanovovali max. hladiny hluku. Studie je zpracována s ohledem na 

skutečnost, že v okolních objektech jsou různá pracoviště a pro ty je stanovena max. hladina hluku 

v navazujících prostorech venkovních v průběhu výstavby, které jsou zohledněny a splněny. 

Z těchto důvodů není nutné řešit harmonogram prací s ohledem na pracovní či provozní dobu.  

b) v prohlášení majitele je závazek, že k narušení signálů a příjmů satelitních antén nedojde. Tato 

skutečnost je však zjevná i z dokumentace, jelikož se nepředpokládá použití stacionárního jeřábu a 

odstraňované objekty jsou zcela zjevně pod vektory vysílacích a přijímacích tras satelitů a antén 

umístěných na objektu Opletalova č.p. 5. 

 

4. Hluková studie nezohledňuje skutečnosti týkající se bodu 2 písm. a) a dále není reálná hluková 

hladina nakladačů při práci se stavební sutí, započten je pouze akustický tlak od motoru stroje a jeho 

pojezdu. 

Skutečnosti dle bodu 2. písmene a) jsou ve studii zohledněny úměrně příslušným legislativním 

požadavkům.  Dále, dle sdělení zpracovatele hlukové studie, je primárním zdrojem hluku u nakladačů 

motor. Hluk od pojezdu je zahrnut ve studii použitím výpočtových hodnot pro hladinu akustického 

zvuku, které v úhrnu zahrnují i veškerý další hluk vytvářený nakladačem. 

 

5. Dokumentace bouracích prací neobsahuje výkres „Řez budovou Opletalova č.p. 5“ a návrh opatření 

proti poškození štítových zdí.  
Výkres detailů zajištění byl zpracován a doplněn dne 18.9.2013 do dokumentace, která je součástí 

žádosti o rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu MHMP 

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. 

 

 

 

 

  

 Ing. Oldřich Dajbych  

 vedoucí odboru výstavby ÚMČ P1 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 

18 odst. 12 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 17.9.2013. 
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Rozdělovník: 

Stavebník (na doručenku) 

Václavské náměstí 19, a.s., IDDS: urigug8 

 sídlo: Mostecká č.p. 49/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

v zast. Mgr. Karel Štochl, Dubinská č.p. 300, 267 24  Hostomice pod Brdy 
 

Vlastník pozemku parc. č. 27 s objektem č.p. 1601: 

Realty IV., a.s., IDDS: gua7pfd 

 sídlo: Mostecká č.p. 49/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

 

Vlastník pozemků parc. č. 28/4 a 59  s objektem č.p. 920 a pozemek parc. č. 29/2: 

Hotel Jalta, a.s., IDDS: 3b5efs6 

 sídlo: Václavské náměstí č.p. 818/45, 110 00  Praha 1-Nové Město 

 

Vlastník pozemků parc.č. 2306/1 a 2323/1, který je současně vlastník věcného břemene k pozemku parc.č.  59 

s objektem č.p. 920: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - MHMP odbor evidence, správy a využití majetku - SVM, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Vlastníci věcného břemene k pozemku parc.č. 2306/1: 

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, IDDS: fhidrk6, který je současně vlastníkem věcného 

břemene k pozemku parc. č. 2323/1 

 sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00  Praha 9-Vysočany 

Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS, IDDS: d79ch2h 

 sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle 

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3, která je současně vlastníkem věcného břemene k pozemku parc. č. 2323/1 

 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt, která je 

současně vlastníkem věcného břemene k pozemku parc. č. 2323/1 

 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 

GTS Czech s.r.o., IDDS: ztj89c7, která je současně vlastníkem věcného břemene k pozemku parc. č. 2323/1 

 sídlo: Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt, který je současně vlastníkem věcného břemene k pozemku parc. č. 2323/1 

 sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

Vlastníci věcného břemene k pozemku parc.č. 2323/1: 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Vlastník pozemku parc. č. 29/1 s objektem č.p. 819: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - MČ Praha 1, Starosta městské části Ing. Oldřich Lomecký, Vodičkova č.p. 

681/18, 110 00  Praha 1-Nové Město 

 

Vlastník pozemku parc. č. 58 s objektem č.p. 919: 

Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK, IDDS: erpj9b8 

 sídlo: Opletalova č.p. 919/5, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Vlastník věcného břemene k objektu č.p. 919 

T-Systems Czech Republic a.s., IDDS: s5tjtv8, který je současně vlastníkem věcného břemene k pozemkům 

parc. č. 2306/1 a 2323/1 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 1685/19, 140 00  Praha 4-Nusle 
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dotčené orgány: 

Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Hl. m. Praha, MHMP odbor životního prostředí - OZP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Hl. m. Praha, MHMP odbor bezpečnosti a krizového řízení - BKR, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Hl. m. Praha, MHMP odbor dopravních agend - ODA, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 

MČ Praha 1 - ÚMČ - odbor životního prostředí - OŽP, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00  Praha 1-Nové Město 

MČ Praha 1 - ÚMČ - odbor dopravy - DOP, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqai2i 

 sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 

 

                          spisy, referent 


