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informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217ĺ42, Praha g, lCo:
00005886, obdrŽel dne 14.5.2019 Vaši Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, Ve znění pozdějšĺch předpisů (dále také jako ,,lnfZ") , v níŽ žádáte o informace k níŽe uvedeným
dotazům.

obracĺm se na Vás s žádostĺo zaslánĺ kopie dokumentu V nížepopsané věci.
CWl Smíchov je Vlastnĺkem pozemků parc. č. " 659/L,659/2,659/3,660/1',660/Z'66l'

,,

662/7,662f2,

662/3, 66u4, 664, 668/3, 668f 4, 668/5, 669 ĺ7, 669 /2, 669 /3, 669 /4, nacházejĺcích se v katastrátnĺm
(lzemí Smĺchov, obec Praha a zapsaných v katastru nemovitostĺvedeném Katastrálnĺm Úřadem pro

hlavnĺ město Prahu, katastrálnĺ pracoviště Praha, naLV č'.141'99'Tuto skutečnost dokládám ýpisem
z listu vlastnicví č. 74L99, jenŽ je přílohou tohoto podánĺ' Po usnadněnĺ lokalizace těchto pozemkťl
zároveň poznamenáváme, že se nacházejí mezi ulicemi Strakonická a NádraŽnĺ na pražském Smíchově.
Dozvěděli js/ne se z archívu [z pořadu Voda nad zlato v rámci seriálu Nedejse p/Us vysĺlaný dne 173-2019) o tvnení, že jĺmacíchvrtů vody umĺstěných na našem pozemku se přímo dotýká,

prostřednictvím spojenĺ gravitačnĺm přivaděčem, stavba objektu Technického centra 3 a provozních
souborť] ochranného systému trasy

lll' B metra

v

blĺzkosti stanice Radlická (zTc 3) a dle

v

pořadu

Zveřejněných informací, předevšĺm rozhodnutí odboru dopravy MHMP [kolaudačnírozhodnutĺ) patrně
pod č'j.D0P/R1-05/95-Mt[přĺp.'D0P/R1 -0319i-Mt) z roku1995 vydané Dopravnímu podniku
hl. města Prahy a povolujícĺ užĺvánĺpředmětné stavby a o tvrzenĺ zaměstnance

DP

v tomto pořadu,

že

tato kolaudace má určitý dopad na reŽim jĺmacíchvrtťl a gravitačnĺhopřivaděče.
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V

této souvis/osŕi

se obracĺme na Dopravnĺ podnik, se žádostĺo zaslánĺ kopie vÝše uvedeného

kokzudačnĺhorozhodnutĺ a případná předcházeiícĺ (stanoviska dotčenÝch subiektů. stavebnĺ povolení a
změnv stavbv před dokončenĺm|a přĺpadná navazuiícĺ rozhodnutí."

V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám v příloze zasíláme poŽadované dokumenty a to konkrétně
Kolaudačnĺ rozhodnutíobjektu Technického centra 3 a provozních souborů ochranného systému trasy lll.B
a Zrušení utajení kolaudačníhorozhodnutĺ ZTC3.

S pozdravem

Ęrnaĺ

,Úa

g,

Dopravní podnik hl. m. Prahy,

akclová společnost
Mgr. Dalibor Kučera

vedoucí odboru Právní

Příloha: výše uvedené
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rnž*nýríĺlg đopravníchst.avęb F.. s. pověřęný zagŁuPoven{lĺ
" HagisŁrá.tu h.t.m.Prahlr
ĐoPr_awnÍho Po<i;:íhu hl''m.Prahy B.s.. pociaJ'
oclboru dotrrarzy. lE+-ęrý ję podLe ä iZo st.arle'bnílro
záŁłna
sPęciá]níĺn
at'atre'bnÍm úřadeyn, návrh na rĺydání ]EoLal"tdľ'čníhor-ozhoclnut.í
PŤ.;
gt.avbu '' Tec}:níc]sécent.ľuĺn 3 e
gouŁrory .łą.'hrannéht-.
systému gŁavby melra t.rasy Irr. B. '' Pravazní
Pc pýezkoumán{ rĺárr:.hu a na zÁkjati€
úsĹníhcljeqlnänx,
sPojeného s mígt.nÍn šętřením gi'avetrnÍ rłŕsledJĺů
ppđ]e s s2 odst..1
ĺĺ*acĺ
Eák' č ' 50/ L9?6 5b' . o územnín,plánovĺiĺlÍ a sŁavebnín řádu
íst.avet'ní záhon). we zněnÍ zákonů č. 1o3,/199o a č. 362.'/!99? SLl
povolu
je
užÍvání
objekt'u Te,'chnÍckého cent.rą 3 a ProvoznÍcľ: gouborťl ochľanného
gygtému tragy IÍI.B rnet.ra.
Ha9ÍgtráJľ,','.Prahy
odbor aop."'v jaho elPecíální gt.avętrní
$řad podle E 8ä odgŁ ' - 3-,2 ęŁawabníĹo zá]cona
a ä 43 odst.2
vyhláškv ě. 85"/1976 Sb.,ve znění vyhláĚeJc č. !Í,6/L98o
sb. , a
č,.37a,/1992 gb'. sĘaĐoví Pro už{vání sŁavby násl'edujÍcí
eodmÍnJĺy:
1.Qdg+-ranĺŁ zjišLěné prüeajsY v o}:jęktu

zTc - 3

đJ.ezárrisu z

ľ:31 ' 12.95

3
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2-opaŁřit. vho<lnou povrchovou ochrannou oce!ové honat.rüĘce
lezného ocldělení čerpací Ěia,chŁy objektu ZTc-3
T:31. 1?. 96

3.opravit náŁěry po<llah na
objeht-u ZTi-3

eodęstách schodišť před wýŁahy v
T :31 .

12. 95

4.Qdboru doPravy MHMP přEdložít. dokJ'ad o povolenÍ připojení
a Pľov<rzu poboěJĺové Łelęfonní r.lgtředny zTc-3
5. odboru doeľavy MHHP přeclJoŽiŁ
zPrávr"r <l g]'edování a
odetranění záwad zjištěných zágLupcí }ít1 co č3 pří mÍetním
šetření dne 7.8.96

6.SŁanoviŁ v prowozních podmín]sách Pro údľž.bářsJrédÍ lny
zíka'z gvařování a zákez odmašťování v orEranických
r€)zpc'uštědleeh,

7.Bevíze výt.ahü a c{a],šÍch wyhrazených zařízení nusí být
ProváděnY v Pravidetných ínŁerrral'échdanýcř: piÍecleíey,a t.o
qsobou , ht.erá rllastní pl aŁné oPrávnění k Łét.ę čĺnnoet.i.

ołlüwodnění
Náwrh ną ]soJ.audaci Ł,y] v řlzení přeg]soumán v cęJém rozsahlr
zejména Př1 úgŁníĺn jednání ą nísŁnÍm šeŁření. Po doJoŽení
FoŹ'acjovaných dojstadü se vyŁvoří].y předpoklady proto' ab:ł moľrJ'o
být rĺydáno kolaudašní rozhodnut.í.

V ]sol audačnín řízení .bYl:r 3613'statorrány
eředepganých zkoušeh a sĹanovisJqa c'rgánü
k] adná.

vyh,cvLl j

sŁáŁní

ícÍ výslęclh:ł
gPrál;y Łry].a

V řízęnÍ byl o z j íšŁěno, źę gt'awba Ję Fľovedena eod-le
projehŁové dokument.acę ověřené
slarrsbníĺn űřadem ve sŁavebním
řizení.
Drobné odchylky ękuLeěného provedení aŁarrby od ovšřené
PlrojeJĺŁowé dokumentace' ht-eré jerou v ní vYznašeny, nevyžadují
zv]áĚ+-ní řízení a eŁavební Úřąd je heľe na vědoĺĺrÍ.
Poučení
Proti ŁanuĹo rozhodnutí ge lze odrrolaŁ do 15 dnü ode dne
jeľlo oznánení k MĺnÍgtergŁvu doerarrlr
ěn' Podánlĺr učźněnýmu
odboru doPralłY HagisŁrátu hl -n.Prahy.
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I. r1ěagŁníci řízení
Dopyąv'11 Pr'dník hJ..m.Prąhy - !{eŁro o.ż.,SazečgJsá t,Praha to

]1j:l!:::-:-:"y sŁátní gPľávlr
Hygieník hl m. il;;;;;;;-z,pľana
.

ĺ

HaeičsJ:ý záchranný gbor hJ.m.Praľ:y, So]soJ.ská 62,Praha 2
rnspęhŁorát bezpeěnosti Prácg._Pro ľr1.n.Frahu'HogtivíŁowa
}íi_ni_stersŁvo obrany čn ľni co čB.Praba 6'poľĺ.schr.61/7 5.P2
Uřad co hl.ĺr.Prahy.Praha B.U Sluncové 4
odbor obrany l.ĺH},ĺP
oU Praha E,Nám.1+'ří jna 4

rÍr. ostatní
rnženýľíngdoPravních sŁaweb.Na l'íorání 3. Praha
a,s.nám.I.P.Pavlowa 2, Praľra 2
lelroprojekt
cÍ(n
PnÄHÄ
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}íeŁľosŁaV ä: B'
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ĐoP"/31_ Mt,Fg,Kl'
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Zápie

a rlgŁní
iednání lľcrn;rnślra
7' a_ tqqĘ na'ZTC:3
Přít.oĺrni l dle Pl^ezenšní liaŁiny u].oŽené na odboru dopravY ňHt{P

PředměŁ řízení: Qb'Jekt zTc-3 všeŁně Łec'hnologického vybavení a
íngŁalowané teghnologicJsé zařÍzęní . JsŁeré ná zabezeečovaŁ Provoz
ochrarrt]éľlo gyeŁému Łragy IrI.B meŁra.
Při zprovozťíovánÍ dqpravnÍho sysŁému t'raty IrrB neLłĺIozařízgní
ęygŁému oS}í včeŁně ZTC-3 do]soněęno.Po clc,]rončení,provedenÍ nezŁryt-nlźch
akoušek . předání '" př"vzetí požáda1 inwesŁor dne 11 . z. 1994 Đ
pľovedení Jro]alrclačníhořízení. Qdbor dopravy MHMP
Po přezkouĺnání
do]qladové částí vyzval sŁavetrní]ĺat đoplnĚní nez.bytných doh].adÖ a
řÍzenÍ eřerušil. Đne 5. 5. 1995 bylo řízenĺ obnoveno podänímnowé
žádost'i' Dne 24. 5. 1995 proběhly w rámci koJ'audačního řízení ÍunkänÍ
zjsoušky E' vyho\'uJÍcím výsledJĺem. zbývaJÍcÍ požadowanédo]ĺlądy, včetně
vodohosPodáiĺshého rozhodnuŁí byly doJoženy v Proběhtl měsíee ěęn'engę

Pří místním šeŁřenĺ a r5gŁnĺm jeclnánÍ byJy Pľ<lwěřeny náglecltr j ĺcí
sŁawgbní objehty a Provoran{ soubory:
Al Ťechniijsé cent,ľtrn
rIrB-5?-clJ. TechnicJgé ceŁľirm 3
IrrB-52-oz
NasávacÍ ]raná]' a šachta
I.IrB_o 3--o2
PřÍst upová šťola
IrrB-53-03
Jímacíštoly
ÍIIB-53-14 čęrpacíĚa,chťa €rrar,łít'ačnÍhopřivaděěe
I ii!--67-a?ĺ L? .ĺiabęJ,ové PľoFojen1 Bad]'ĺce-Srníchovské
náclľaží
irIB-8ĺ-9l
Sítovérozvody
rrIB-a1-92
Tranejäŕnovna v TC
rIIB_82-9]. owJádánÍ a gigna]'ízace
rIJB-s2-92
Měření a regľu]'ace v ľC
IrIB-a2-93
DeŁekšnízařízení
rrrB-B2-94
InÍorrĺašnÍsygŁén v TC-3
rrrB-s2-95
ProgŁřed].łl Pro aPojení v TC
ÍIIB-8.2-96 Požární sisrnal'izace

á

t 2ą*-

ITfB-83-91
r.IIB-83-92.-

rrrB-83-e{
rrrB-84-93
rrrB-s4-94

ÍÍIB-84-95
IrrB-84-96
rrrB-85-91
IIIB-85-92
rIrB-85-93
rIIB-85-94

ÍrrB-86-9t
IrrB-86-92
rrÍB-86-94

Diesęlbgragáty
ĘJekt.rt'c*é zařízení DA. ----NaJtové a olejové bogpodářgtwÍ
Clrtu]'ašní chladící ohruhy
Úp.avna vody
čgrpací sŁanice piĹné wod,y
čerpacĺ sŁanl,ce odpadnÍch vod
Fí ltrovenŁi].ační centľála
KlímaŁízace TC_3
Specí ální vzducboŁechniJsa.
VzduchoŁechnika di esel agresáŁťl
Strojní ząřdzení
ĐíJny a sklady
Zdwíhací zařízenÍ

B./ochrąnný gyst'én tragy

ÍIJ

B

]rIB-82-11 ĺ_ ovládání a sígna]ozecelStí st
'NB
rrIB-82_13 $vl;i66''1 a signal,izace oS}ĺ sL'.Tr
]rrB-B2-14
ovládánÍ a signa!izace oSH gt..BÄ
Jr3B-B?-]'5, ow}ádánÍ a gignalizace PBEPÄ
IrIB-85-1t
H.lavní wěLránÍ oS!,l v tisehu nÄ-sN
rIr3:85-t4
H].ąvnÍ vět'ránÍ oS!í ve gdľuž.oLrjelsŁu
rrrB-s6-11
SŁľojní zařízení oś!ĺve stan1ci NB

IirB-86-J3
IJIB-86-14
TIIB-s6_2l
rIÍB-86-22
IrrB-86-23
1118-86-24
rTIB-9r-45.

SŁrojní zařízení oS}ĺ ve sŁanici JI
Stľojní zařízepí oSl,í ve gtanici BÄ
StrojnÍ zařÍzení oS}í rr tlgeJĺu NB-.Tr
Strojní ząřízení oS!{ .v úee]str JI-BA
SŁrojnÍ zařÍzení oS}í v r1ge3:u nA-sN
SŁrojní zařízení os}í - PBEFA
Kabelowé vedenÍ 22]rv BA - Tc3

Sa:nogŁatné JsolaudaěnÍ rozľrodnuŁí č.
J.DoP,/Ív-t997/89-Gu't(y by1o vydáno
dne 9.3.f989 ero pSr ÍfrB-82-21 ProeŁředky
Pro spojenÍ oStí E{.NB
rIIB-82-23 Proetřed]sy pro EPctJení oSH st.JI
rIrB-82-2{r ProgŁřędJcy Pľo tPojgní oSM sŁ.ĘA '-

lđr
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r-3Před].gŽené'dokl'aęty :
't
1. Doklad o zkouĚce P],ynoŁěgnogtĹ Łrasy rrIB ze dne 2E. 9. 1990
Ż,, DohJ'ad o zkoušice PJ'ynotěsnogti v prottoru TC-3 ze dne 3. lt. 1993
3. ZPráva z fun]sšních z]soušeh z vI-/95
4. Zápis o eředání a převzetí objek{u zTc-3 ze dne ?7.l.7gg4
5. Zpráwa TDr h u]soněęnÍ akce ZTC-3 ze dne
6. ĘozłtodnutívodohosPodářEkého or^€ĺánu š. j. }íHHP-61648./85,VYs/3-2116./95
ae dnę 27. 7. 1995
7. Zpráwa ľĐr- Łel'eÍ.úgŁřędna ze dne 2.12-1991
8. Zápig o Předání a, přewzet-í tel,. úgt.ředny ze dne 19' 12.l99J'
9' Zpráva TDf, -ŁransÍoľĺnovÍrav TC3 ze dnę 22.7.t99t
lo-Zápig o eředání a převzeťÍ t.ľangÍormovny ze dne 16.10.r99ĺ'
í1.Zpráva o rďch revizi el.zař.?zkv ze dne ?,Ą.7.1991 č- j.15./91
12 . Đoelněk ľevízní eprárry ze dne 9. 1 o91
č. j . 16,/91
l3.Protokol sTr ř. l."vgl
ze dne .g.gt a !7.10.1991
t4-Zpráva TDr - ovl'ádání'a sígnalizace v TC3 ze dně 25.3.1992
15'Zápĺg o předání a přewz,et.í ovJ,ádání a gignaJ'izace ze dne 7g.Ą.g2
16'Zpráwa TĐI - rněření a regulace v TC3 zę dne ĺ1.2.199e
o předání a Přewzet-í měření a ľe€ĺul,ącę zę clne ?7.z.29g?
'7'Zápis
l8.Zpľárła TDr - żnÍormačnÍsysĹén v TC3 ze dne 10.12.1991
19.3ápig o přecánl a přęvzęt'í ínJo:rmaeního glłgŁému ze dne 19.12 _i991
2o. Zpľáva TDr-progŁředky pro sPajení.aděJ'.habeJy
za dne 1o.rl. 199:l'
2l"Zápis o PrYedánl a Přęrrzet-í sdě].kaŁr.,prosŁřeĺJhy pro e.Pc,jení
ze dne
r4.11.1991.

??,Zpráwa TDÍ -rądlové seojenÍ Vľ.V ze <lnę 2.l2.1991
23.Zpráva TĐr Łe]'roz.''ody w TC3 zg dne 2,12.1991
? .Zpráva TDI - jednoŁnź čag v TC'3.ze dne 3.?.l9g2
25.Zpráwa TDr _ závodnÍ rozhJ'as v TC3 ze dne 3.?.l9g2
26,Zápís o přadání a přęvzeŁí progt'ředkü Fro spojeľ]{ z€ dnę 9 3.92
-l
27.Zprárła TDr- Pľünyslová televize zę dnę 3. z.!gg?
?B.Zpráwa TDI - požáľní sięlnalizace ze dne 24.t.1992
29.Zápi= o předání e převzetí Požární sitĺna]ízące v
TC3 ze dne
30.1.1992
3o.Záeíg o eředání a převzeLí Dä,stľojní í el.ěást ze dne t4.t.lg92,

a
31.Zpráva TDr-eI.żařłzenÍ Pro ĐÄ ze dne J'2.12,1991
32. Zprávä 'o výc}:. revíz'i eI . zařÍzęnÍ DA. ł,: 3 . t7/ g1 ,ze đńę27. r l : 91
33.Prot.oJrol SDTI ć-J.z/9z ze dne 13.1_92 pro DA
34.Zpľáwa TDr - naÍL.a olej.hospodářgt-vÍ ze dne 7.11.1991
3$.ZáPig o odevzdání ą přewzetÍ naÍŁ.a o]ej.hogpodářsŁvÍ v TC3 ze dne
r4.11.1991
36.Zápís o odgŁraněn{ wad a nedoděj,kô z PřeJ'N+Q hosP. zę dne !o.t",g?
37,Zápíe o předání a př*vzetí čs pit're vody a cľllad.oJgruhťr ze dner
26.3.92
3g.Zpľáva TĐr - čs piŁné vodý ze drre ?4,3'1992
39.Záp1s o předání a Převzet{ chemięké upravny vod') ze dne 1.12.1993
4o.Zpráva TDr - chem.ÚPrawna vody ze dne 25.1l.93.
41 .ProŁo]Eol o komPlexních zJ:ouškách rlPravnY vody ze dne l5.11.93
Ą2-Záp1s o odevzdání a PřevzeťJ čs odpa<lních vocl ze dnE 15.10.1991
43.Żpráwa TDr _ čs odeadních vocl ze dne 11.10.1991
44.Zápis o předání a Převuęt.í ÍilŁrovenŁiJaěnÍ ętanĺce zę dne
76 . 4.1 992

{5'Zeráva TDr - ÍĺlŁrowenŁilacg zě dne !4-4-tggŁ
46'?ápia o eředání a převzeLí lrl'ímatizace TC3 ze dnę 26.3.1992
47 -?eráva TDI - J..llmaŁizące a chf azęní ze dne ?4.3.1992
48.Záp1s o předání a přewzęt.í vzduchot.echni]sy DA ze dne l3..1 e.91
49,Zpráva TDr - vEľ ĐA zg dne to.r?.1991
Eo'Záeis o odevzdání a Převzetí speciá}nÍ vzduchoŁechniky ze
5. 3. 92

clne

-Zpráwą TDr-speciální vzduchoŁechnĺka ze dnę !4,?.1992
E2,Zápíe o Předání a PřevzeĹí eŁrojního zařízenÍ ze dng 4.9.199l
53.Zpráva TĐr_gt.ľojní zařÍzení v Tc3 zę dne 27.8.1991
54.Zpráva TDI - vybavenÍ dílen a er]łladü rl TC3 zę dne 6'5.199e
5E.Zápíe o Předání a Převzetí dílen.lĄrbavení v TC3 ze dne 26.5.92
56.Zápĺs o odewzdání a eřevzeŁí ĺĺogtovéľrojeřáhu vTC3 ze dne 19.6 s9
57.Záp7a o ode.wzdání a Převzetí zdvĺhacího zařízenĺ v TC 3 ze dne
17. t2.1993
58-Zpráva TDI - zđvíhact zaýí,zení zę dne 16.l2.l.993
S9-Zpráwa TDr - gilové rozvody łln v TC3 ze dne24.1.1992
60.ZápĹs o Předání a PřęvzeŁÍ siJ'orłých rązvodťl ze dne 26.5.1992
51

6 -Zálrts o pňędání a přewzeŁÍ silorn/g5 rouvodü nn zé dne 2.?.tggz
tizlzäbíśó -óäävzaailĺ a eřevzeŁí
63.ZápÍs o odevzdánÍ a PřevzeŁí eilornźch rozvodü ze dne 19.5.l993
64.Záeís o odevzdánÍ a převzetí silorrých roavodü zę dne 2,L.!2.r993
65.Zápis o odevzdánÍ a PřevzetÍ silorrýclt rozvodü ze dne 3,?.1994
66.Záp1e o odevzdánÍ .a přewzeŁÍ s!]ových rozrĺodü ze dne 30.9.1994
67'Zpráwa o wých.ľevizi et.zařízenÍ ě.5.76/92 ze dne 19.Ą-92(9zsŁran)
68'Żpráva o vých-revízi e!-zařízenÍ ě.j.t4/gz zę dne Ą.g.g?
69-Zpráva o rĄtch.rew1zí ef .zařízęnÍ č.5.?,9'/92 ze dne ??.6._?,6.6.92
7o.Zpráva o vých-revízi el.zařízení č,3.!a/g4 ze dne 2Í .g.-3o.9.94
7L.Zpłáva o rďch'rewizí ęl.zaFÍzení ě. j,tg/g4 zę dne 2R.9.-26-9.94
T?'Zápis o Předání ą Převaet-í zdvíhacÍho aařízení'v TC3 zę dne 4.5.95
73-Zprávą TDr - dál'kové ovládání, oS}í sŁ.NB ze cne 9.6.19s9
7{.Zpráva TDr -dálkové ovládánĺ oSH st,Jr ze dne 9.6.1989
75'Zápís o Přędání a převzet.í dálk.ovt.NB +.TT ze dne 21.6.1999
76-Zpráva TDr - dálJsové ovládání oS!í st'BÄ ze dne 21.3.1989
77.Żápżs o odewzdánÍ a přävzetí dá1h.ovl.oSM st'BA ze dne 6.4.1989
78.Zpráwa ľDr - dátkové ovládéní oSM sŁ.Bl ze dng 18,5.1989
79.Żápis o odewzdání a převzeŁÍ dáI]g'ovl .oStlí v objęhtu PBEľÄ ze đné
2g. 6. í 991

BB'Zprárra TDr - dáJJĺovéowJádánÍ oS!í v objetstu pBEFA zę clnę 3'6.199j'
BL.Zápig o oclevzdánÍ a přewzet.Í hlav.větráni w objekt'lr PBEFa za dne
t5.8.9t
82.äpráwa TDÍ - HV v objekŁu PĘEFÄ ze dne26.7.gL
B3'Zprávą TĐI - vzduchoteghnika oSM vę S0 st.Badlĺcká ze dn€ř 5.10,19BB
84.Záp1s o PřędánÍ a eřewzęŁí Hv os}í ve So tst.BÄ ze dne 5.Jo 3988
g5.oJlí monŁáže Hv -qo BÄ ze dnę 1l.7-1988
86'Zpráva TDr - gŁrojnÍ zařÍagnÍ QSĺívę sŁ.}.IB ze dne 1.€.a22.9.1988.
?2.9.1988 al9.1oBB
87. oJI{ - stľ'ojnt zaĽí,zenÍgt.NB
88'Záeis o Předání a přewze!í strojního zařÍzení oSH e.NBzę dnę 4,B.a
23.8.1988,3,10. BB aB1.10. Bg
89.Zápíe o eředání a převzet-í gtro j.zaŕ.v meuígtan.úgetuNB
-JI .JI-BA
ze dne 23.8. l9BS
9o'Zpráwa TDl - eŁroj .zaŕ.rĺmgzĺgt.úgelsuNB_Jr,nÄ-Jr zę dne 22.s.88

w
91.Zápi-q o předanÍ a přęvze.i.í gt.roj.zař.oSM ve
sŁ.JÍ ae cĺne 3.J.o.1988
e0.10.88.?1. to.gg a 2.tZ.8g
92'Zpráva TĐr - sŁľoJ-zař.ve sŁ.Jr ze dne 23-9.88,z.!o.E8
a 25-11-BB
93.Zápis
cl přędání a převzet,ĺ stroj.gař.we
st.tA
z€
dne
Ż3.a.88, 3. 1CI. s8 a 2.1.l08B
94'EPrárła TDI - sťroj-zař.lle st.ĘÄ ze cine 22.8.88,
3.10'88 ą l'9.l0-88
?E.Zápis o přeclánÍ a převzet.ĺ gŁroj.zaiś.v,Jsehu
BA - sN Ee dne 12.5.88
a 4.8.88
9li'3pp;i'7s TĐf sLroj.zař. v úsęJsLt BA sN ze
dne 36 +.Bg ił 1.a.g8
-l7. dJF. rnon+*áŽe s1.:^ojn{ho zaiÁízen:'
oSM
'3$'3prá''la TĘr -jsabei.vedení .r tigęktt Tc3 - tA ze clne 10
5' l'99|:)
99'Zápis o odevzdánj a Přęvzeti kabel .węc{eľrj
Ż2 kv Tť3 - ľĺA z* cine
1.6. 5.19:{O
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nemá jEę koltrciačľl jľnu
ľned:^a FiŕiP.Đinek
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Prahy

łš{zęnl

ZTC3 a oc.hľarĺném\t

:

Požąduję se Prove,cęní rg.-,ize odsávánÍ digęsŁořsl .,ł
J'aboľat.oři ľJl.d!
ľoz}ror vody a podj'e výsjecktt Pt|Ípą6,.5 provégt.
tiľ:ra\ĺttt.ak, äbtl ll
Pracovním ot'voru dígegtoře dogahovala r-trchlost. prouděnj
vp,dlrclhr.t o,Ę
j:}.ý'sec.
1

,

2' St'ancvit'

w ProrrcznÍeh podninkách }'rc ťrdrž}rářské
cĺlny
s\'ařôvánĺ a zá]saz ocłrrašťovánír; .,rę'anícjrÝch
rozetršĹěci].ec'h.

záj:az

E.ę:wr
I

Hasĺěs]:ý záchranný" ''oo' hL.m. Prahy gouhlagÍ B \łYdáníľl ]soJaudaěního
rozhodnutÍ Ża ľodnínky.
,źe ProvozoĺłaŁe]. ve Evém eroh]'ášení o
Př1plľavenosŁl gŁavby tĺ Łrua]érru uŽívání uvede a doložÍ:
- tgonŁro]u tlahu na hydranŁech
- revizĺ přenosných hasicích přístrojü
- revízí EPS

Hlavní rlřad co čn,regianálnÍ úřad Co Pľaha a Hagígt.ráŁ odbor obrany
Praha:
ZjišŁěné záwady:
l . Ząt.oĺrení&análu v mísŁnosti vodního hogpcdál.sŁwí
2-NetěsnosŁ vodní nádrže př1 patě obwodového zdiwa
3.NetěsnosŁ motoru Dä ě.5 (nebo jeho olęjového hospociářgŁrrí)
TyŁo záwady nebrání ltžÍwání
rozhodnuŁí.

gouh!asíme H vydánÍm holaudašníhc

Vrĺ jádřęní

l{et.roPro5eJsŁu ą. 5r. : GP gouhlasí B ]ĺo1 audací a
přip<rníne].. k předmětné gŁawtrě zTc_3 +
'IIIB část. oS}ĺ.

nemá

V:ĺJádření ProvozovaĹelę DP hl .m'Prahy _ tlÍetro:
- odeŁraníŁ zjíštěné pľOga]ĺyw obJekŁu zTc-3 dlé re]starnačníhodoeigu
v Łerĺlínu 31' 12. !995
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Dopľavní podnik hl.m. Pľahy

Sokolovskĺi 2l7l42
190 22 haha 9
STEINOPIS

č.i.

Váš dopts zn.

Datum

MHMP-985188
l20l2loDNÍĺ1(.

20.7.20t2

VěclZľušeníutaiení

łrł /ä,f.

Jrľ. 3

oznamujeme Várn, že jsme u nížeuvedeného číslajednaoího nušili stupeň
vyhľazené, neboť pominul drlvod pľo jeho

Kěj.: DoP/Rl_09/95_
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ť, */

uĘení.
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Za

Sldlo: Mariónské nám. 2, l l0 0t Prahal
PÍrcoviště: tungolannova 35t29' ltt 2l Praha l
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ťax 23ó 007 040
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