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Představenstvu společnosti

Y Praze, dne27. července 2019

Vaše značka: 2019 /7 41900200

Věc: odvolání CWI Smíchov s.ľ.o. oroti ľozhodnutí o odmítnutí žádosti o ooskvtnutí informací

Y áżení č lenové představenstva,

obľacím se na Vás jménem spoleěnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem ArcheologickáŻ256ll,155 00
Pľaha 5 - Stodůlky, IČo: 03 84 1 626, s následuj ící Žádostí. Společnost CWI Smíchov s.r'o. je vlastníkem
pozemkůparc.ě.659ll,659lŻ,65913,66011,66012,66l,66Żl|,66212,66213,66Ż14,664,66813,66814,
66815,669ll,669/Ż,66913,66914, vše v k.ú. Smíchov, zapsané na LV č,. l4199 (dále jako ,,Pozemkyoo).

I.

V nedávné dobějsme dokoněili projektovou dokumentaci a podali návrhy na povolení odstranění stavby
a na vydání územního rozhodnutí k výstavbě na našich Pozemcích.

Vrámci projednávání a vyjadřování se knašim návrhům vyjádřila dne 9.1.2019, pod značkou
Ż40200/48l19lLín, spoleěnost Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost (dále jako

,,DPP" a ,,Vyjádření") mj. prostřednictvím odboru 245000 služba Technologická zaŕizení a oSM ,

s tím, Že se na našich Pozemcích azejména pod nimi nacházejí následující objekty, užívané DPP:

i) sdružený objekt oSM _ větrací objekt PREFA,
ii) větrací a přístupoý tunel,
iii) dvě uklidňovací jímky výlačného potľubí čerpacích stanic a vodní dílo (gravitační

přivaděč s jímacími vľty),
irr) výdechy ztechnologií a štoly, kteréjsou stavebně pľopojeny s větľacím a přístupovým

tunelem, a které jsou pravděpodobně vyplněny foukaným betonem,
v) původní odvodňovací studny, šachty' větrací vĘ a potrubí sloužící při výstavbě ke

snižování hladiny podzemní vody a odvětrání v průběhu realizace stavby metra, které byly
po ukončení stavby zabetonovány, případnějinak uzavřeny a utěsněny
(dále i) až v) společně jako ,,objekĘ")'
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Pokusili jsme se na příslušných úřadech (mj. Městská část Praha 5, MHMP, hasiči apod.) získat
dokumentaci, ježby dokládala přesné umístění azaměŕení předmětných objektů, avšak bez úspěchu.
Všechny dotčené úřady a orgány nám písemně sdělily, že dokumentacivztahující se k objektům nemají
k dispozici. Kopiivyjádření DPP ze dne9.1.2019 předkládáme taktéž.v příloze.

Poté, co jsme ověřili, Źe źádný z kompetentních orgánů státní ani municipální správy nemá potřebnou
dokumentaci objektů k dispozici' obrátilijsme se přímo na DPP se Žádostí o poskytnutí dokumentace
dokládající existenci předmětných objektů v rozsahu:

i) stavební povolení,
ii) dokumentaci pľo stavební povolení,
iii) kolaudaění rozhodnutí,
iu) dokumentaci skutečného provedení,
v) skuteěné zaměŕeni'

Na tuto žádost jsme však ani po více net' 6 ýdnech neobdrŽeli žádnou odpověd'

Zéroveřljsme dne 4. června 20l9 podali u DPP oficiální žádost o poskýnutí informací dle zákona č'
106/1999 Sb. zaměřenou na poskytnutí dokumentace a informací vztahujících se k tvrzené existenci
úpravny vody na Pozemcích CWI Smíchov s.r.o.

V odpovědi na tuto Žádostjsme dne l8. července Ż0l9 obdrŽeli rozhodnutí DPP, vydané panem Mgr.
Daliborem Kučeľou, vedoucím právního odboru, jímž byla naše žádost zamítnuta (dále jako
,,Rozhodnutí").

V otevřené 15 denní lhůtě podáváme pľoto toto odvolání k představenstvu DPP, nebot' jsme
přesvědčeni,źe zamítnutí naší žádosti bylo pľovedeno v ľozpoľu se zákonem a pro neposkytnutí
vyžádaných dokumentů a ĺnfoľmací neexistuje źádný legitimní důvod.

DPP v Rozhodnutí uvádí dva důvody, jeż mají odůvodnit odmítnutí poskytnuých informací a
dokumentů, a to jmenovitě následující:

(i) CWI Smíchov v pozici tadatele údajně Žádá poskytnutí infoľmací, jeŽ jsou chráněny jako
tzv.zvláśtní skuteěnosti dle zákona č,'240ĺŻ000 Sb., o kizovémŕízeníatadatelk nim nemá
oprávněný přístup,

(ii) żadatel je žalobcem pľoti DPP v soudním řízení vedeném u obvodního soudu pro Pľahu 5
pod spisovou značkou 31 C 27412019 a proto s odkazem na velmi ,,kľeativní" a extenzivní
výklad zákonné výjimky ohledně,,rozhodovací ěinnosti soudůo' taktéŹposkýnutí informací
odmítá.

III.

CWI Smíchov je přesvědčena, že jde o naprosto nedůvodné a účelové důvody, jeŽ mají pouze dále zastŕít
dosavadní snahu někteých odborů DPP (zejména odboru 245000 technologická zaŕízení a oSM)
vyvinout na CWI Smíchov nezákonný nátlak a protiprávně poškozovat její majetkovápráva idobrou
pověst.

K důvodu ad (i)je nezbytné uvést následující. Důvodem pľoč žadatel poŽaduje poskytnutí vyżádaných
informací a dokumentů je pouze a výlučně stanovisko odboru 245oOO technologická zaŕízení a oSM
ze dne 9. ledna 2019,kdy DPP prostřednictvím tohoto odboru v rámci Vyjádření mj. požaduje:

II.
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(a) vytyěení staveb a technologií pľovozovaných DPP a dotěených plánovanou demolicí a
výstavbou na náklady investora,

(b) zpracovat posudek vlivu qýstavby na DSM (dopravní systém metra) a také zpracovat posudek
vlivu výstavby na oSM (ochranný systém metra)'

(c) do projektové dokumentace (Souhrnné technické zprźxy doplnit všechny dopady do oSM atd.

Zde uvedené požadavky DPP je možné splnit jen v případě, že DPP poskytne żadateli odpovídající a
vyŽádanou dokumentaci. Bez jejího poskýnutí jde o jednoznač,ně a úmyslně excesivní a šikanózní
požadavek sloužícíjen k poškození źadatele a vyvinutí nezákonného nátlaku na něj. ŻadateljiŽ doloŽil
a prokázal, że tato dokumentace není k dispozici na žádném z odpovědných správnĺch oľgánů, a to
nikoliv z důvodu jejich údajné ochrany, ale z důvodu jejich zničení při povodních nebo úplné absence
v příslušném archivu.

Navíc se jedná o dokumentaci. jeŽ je nezbytně nutná kvyhovění poŽadavku téhoŽ subiektu. jež ji
zároveřl na druhé straně odmítá poskytnout. Tato absurdní situace ie neien protipľávní. ale zeiména
dokládá účelovost a uměle vytvořenou nemožnost splnění poŽadavků DPP. A požadavek na vytyčení
staveb a technologií (pov:ŕtce zde údajně chráněných v režimu zvláštních skutečností) tento absurdní
postoj zásadním způsobem obnažuje a záľoveň dokládá. že DPP nemá tyto stavby a technologie ani
zaměřeny a vytýěeny způsobem. jenž mu ukládá zákon.

Důvod ad (ii) je zcela ričeloý a neopodstatněný, navíc za|oźený na účelově rozšiřující interpretaci
dosavadní pľaxe a bez nějakého smysluplného zdůvodnění, v čem DPP spatřuje spojení žádosti a
,,rozhodovací činnost soudů" dle $ 1 7 zákona č. 106/l999 Sb..

CWI Smíchov vtéto souvislosti zdtrazřluje, Že
naŕiz'ením snrávního orsánu_ a to imenovitě __VÝrvou k odstranění nedostatků źádosti" č.i. MHMP
2985Ż6lŻ019 ze dne 13. února 20l9 učiněnou MHMP odborem ochrany pľostředí oddělení vodního
hospodářství s odkazem na ust. $ 45 odst. 2) a $57 odst. l ) písm. b) správního řádu. obdobná povinnost
byla navíc příkazem Ministerstva zemědělství ČR uložena již dříve i DPP. Navíc v Žádosti neŹádźme
o listiny dokládající nabývací titul nebo něco podobného, ale o běžné stavebně-plánovací dokumený,
které s určením vlastnictví nemají nic společného.

Żadatel vynaloŽil a vynakládá nemalé úsilí na vyřešení celé zźileŹitosti dohodou s DPP i s Prahou, avšak
jeho snahy se setkávají s dlouhodobým ignorováním jak Ze strany DPP, tak Prahy. Navíc existence a
doložení vyŹádané stavebně správní dokumęntace nemůže postavení DPP ve sporu jakkoliv zhoršit či
negativně ovlivnit. V neposlední řadě pak |ze zdüraznit, Źe je nyní jiŹjasně prokázáno, że výstavba
vodních děl neprobíhala v utajeném ľeŽimu aťvrzení pana Kysilkav reportáżi CT byla přinejmenším
úmyslně zkreslená a neúplná.

V této souvislosti žadatel požaduje, aby představenstvo DPP po projednání tohoto odvolání a
seznámení se skutečným stavem na základě objektivních a DPP opakovaně doložených skutečností
a dokumentů ľozhodlo taĘźe napadené Rozhodnutí změní a žádosti vyhoví.

TV

Na závěr pak žadatel vy,jadřuje přesvědčení, že představenstvo v rámci projednání tohoto odvolání
odpovědně posoudí celou situaci ohledně vodních děl na Pozemcích CWI Smíchov, a to na základě
objektivních a nezkreslených informací, jeŹjiżmá DPP řadu měsíců k dispozici.

Ve světle nedávného rozhodnutí MMRje již proktnáno,żetvrzeníodboru Ż45000 DPP o vazbě stavební
uzźlvěry na ochranu vodního zdroje ve Vyjádřeni je zcela nepravdivé a účelové. obdobný závěr je pak
moŽné učinit i ohledně legitimních otźzekvztahujících se k ľozsahu majetku závodu IS METRO, jenŽ

byl vloŽen do základního jmění společnosti IDS v roce 1994 ik otázce, proč dosud nebyl po dobu více
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neż'ŻIlet ze strany DPP učiněn jakýkoliv úkon k ochraně vodního zdroje a jaký je skutečný stav zaÍízení
nacházejících se na Pozemcích DPP. V neposlední řadě pak i posouzení skuteěného významu vodního
zdroje i nutných nákladů najeho adekvátní ochľanu, včetně kompenzací za navľhované ochranné pásmo
II. stupně.

S pozdľavem,

Ing. Radek Menšík, jednatelCWI Smíchov s.r.o.

Doporučeně

Přílohy dle textu
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Polyĺirnkční aľeál Snlíchov' Nádľažní 8. 10 a l2. Pľaha 5

- dokumentace delnolice aľeáltl IDS Smíchov

Záýnové území akce Polyfunkění aľeál Smíchov, NádľaŽní 8,10 a 12, Pľalra 5 zasahuje do ochľanného
pásma metľa a obvodu clľáhy metľa(oPM, oDM) tľatě B, platí clodrŽování,,obecnýclt podmínek,. pľo
přípľavu a ľealizaci stavęb v oPM, kteľó jsou přílohou'
V příloze Vánr přecláváme situaci Infoľmačního systénrtr lrretra' kde jsou potvrzené hľanice oPM,
oDY'sdľužený objektosM, větľací a přístupoqý tunel, gľavitační přivaděč s jímacími vľý, tľaťové
tunely mętľa včetně os kolejí, podzemní a nadzemní stavJbní objekty stanice nrętľa Nádľuä s*í.hou
a inženýľské sítě vę spľávě ľ)P, a.s. *jeclnotĘ Dopľavní cesta Mótro (DP, a.s. _ JDCM).
Přęĺlaná sittlacę Inťoľmačního systému metľa smí být použita pouze pľo tuto akci.

K pľojektové dokunręlrtaci má DP. a.s. * jednotka Dopravnĺ cęsta Mętľo násleclující připomínky:

24300{.lslužba Stavby a tľatě, Milan Kaloš, tel,22Ż6725a5

Běhencelé doby prací lnusí bý zachován příjezcĺ k uklidňovacím jímkárn a objektťlm mętľa.
Požadujeme přeclložit słatické posouzení dopaclů stavby na konstrukce mętra (zpľacuje Metropľojekt
Pľaha a.s.)' Na základě zpľacovaného posouzení budou ľealizována opatřeni v piostoľech' *.tro
(paspoľtizace, defoľmaönĺ měření atd.).

245000 služba Technologická zařízení a oSM,Ing. Petľ Kysilko, te|.2226749aa

ý":'ĺ clotčené. pĺánovanou demolicí stávajících objektťr [1] a novou výstavbou [2] je součástí
Velkého ľozvojového úzęmí ryRo SmícĹov jih á chľánjno staveblrí uzávěrou. V souěasnosti
invęstor Žádá změnou ítzemního plánu č. z2772/00 o povolení výjimky zę zäkaz'u stavební ěinnosti
[3]. Pod částí ťlzemí se nachĺ{zí objekty metra. SdľuŽený objekt oSM - větľací objekt PREFA, větľací
a přĺstupový funel, clvě uklidriovací jírnky výtlačného potľubí čeľpacíclr stanic u uädní dĺlo (gľavitační
přivaděč sjímacírni vlty), výcleclty ztechnologií a štoly, kteľé jiou stavebně propojeny svBtracím a
pľístupovým tunelem, a které jsou pľavděpodobně vyplněny foJkanýnr betonem. bđte 
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stavby související svgdní1..{ĺlem, jako jsou půvoclní odvodňovacĺ studny, šacht1z, větrací vľty apotI'ubí sloužící při výstavbě kę snižováłrí hlaáiny poa'"'nniuody a oaveiiani uř.ĺuen" realizacestavby metra, kteľé byly po ukončení stavby zabetonovaľly, |ľ}padnejĺnak uzavřeny a utěsněny.

PĄekt demolice uváclí, že nebudou dotčeny žádné objekty sloužící zajištění Metra' kteľé budoupřipľovádění demolic^řádně ochľáněny proti poškoz.'i.-Í,r"JĹki uyrtauuy počítá s přeložením kioskuhlavnĺho větľání VŠ 58 PR.

Vysvětlení někteľých poj m ů :

Jímací vrt

2/6

4l DopĺavnÍoodnlk
\7 hlavního ńěsta ľľahy

_ svislý prvek _ pilota o @ l,0 m,vyplněná pľopustným matęľiálem a
gľavitačně stahující voclu do c|' Ńa povrchJ opat'řeny 

'ľ'"z""y'ĺbetonovými šachticemi zakryými bátonovými' poklopy. VD tvořívrty JVl aŽ JVl0, kde JV6 je řešen jaĹo siudna'ä w9 nenĺ
s přivaděčem propojen.

ochranný systéln metľa - podzemní dopľavní stavby byly buclovány jako dvouúčelové
stavby.tak, aby vedle využití k dopravnĺmű ĺeetu (os'lĺ) uyiy
v potřebnénr a možném rozsahu využity i k ochľaně obyvaíek"tva
(např. ukrytím) pl*i mimořádných rl<láloštech (oSM)

Gľavitační přivaděč _ ražený objekt, uľčený pro akumulaci a dopravu vody do ZTC3,
kteý plní Í'unkcí horizontálního vodojemu

Vodnídílo _ je tvol'eno.neclělitelným funkčním celkem Ĺvořeným jímacími
objekty a vlastním pocĺzemním GP. Dále pak objekty síoužícĺmi
plo stavbu př'ivaděče * větrací vľty, sít'vľtfl pľo 
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podzeľlní vody, přístrrpová štola, kteľé byý po jejím dokončení
zasypány.

Základnítęchnické centľum - rnaskovaný s1řež-ený objekt oSM zabezpeěující dodávku elęktľické
eneľgie, nezávadného vzđuchu, pitné vody aŕízęničásti oSM.

Použĺté poĺlklłđy:

tl] Dęmolice aľeálu Inženýrských a dopravních staveb, Nár|ľaŽní 8, l0, 12, Praha 5 _ Smíchov:Dokumentace pľo odstľanění stavby l Dokumenta9. p'o vyĺĺání povolenĺ oour*i.ll pľací (DBP)'zhotovitęl': řllaváček & partneľ s'i.o', Aľcheologick'á zzśall,l55 00 Pľaha 5' Zadavatel: CWISmíclrov s.ľ,o., Aľcheologická 2256/l,l55 00 Pľä'ha 5' Datum: l0/2018.

L2] Polyfunkční aľeál Smíchov: Dokumentace pľo vydání ľozlrodnutí o umístěni stavby (DUR).Zhotovitel: I{laváěek & paľtner s.ľ.o., Aľcheologiókĺ 2256/l,155 00 Praha 5. Zaclavatel: CWISmíchov s.ľ.o,, Aľcheologická 2256/l, t55 00 pľina s. Datunr: n/20l8.

t3] Vyhodnocení vlivťr celoměstsky qýznamných změn vlny IV ÚP sÚ hl. m. Pľahy, zněna ě. ZŻ772/a0: vylrodnocení vlivu na udrŁitelný iozvoj ťlzenrí.
http://wwr'v'pľaha.euljnp/ciy'o_meste/magĺst'uťoäbory/odboľ_uzemniho_ľozvoje/uzenrlrijlanov
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ani/zmeny uzemniho planu/aktualne3oľizovane-zmeny/vvuľu-cv",_iv-2.html
Datum funkčnosti odkäzu: 12l201g.

t4j odboľné vyjĺídření znalcek vodnímtr zdľoji Smíchov _ Radlice pľo ZTC3,k návrhu ochĺannéhopásma vodního 1d1oje (oPVZ) ryjľ.-úľlľ ,pol.ĺnorĺ. Ekosystem [3] a k pasportizacivodního zdľoje [36]' Zhotovircí: VHS pnojerŤi s'lo., 
_zlonĺ ir; {ii, íia ol Kľalupy nad

xlllľ'lľi ľ;i?;:'' Dopravní podnik Ĺi.;_P;;h;,'iolĺotovstá.2l7l4?,, Da Ż2 Pľaha 9.

t5] Tschnická zpľźna: Pľtizkum TC studny a gľavitačnílro přivaděěe. Zhotovitel: Eneľgĺe stavební abáňská' Vašíčkova 3081,2?2 oł rlao'íą Ž;ň;;iöäpruunĺ podnik hl. m. Pľahy, SokolovskáŻ17/42,l90 2Ż Pľaha 9. Datum: ai,gizďi'ě. 
..svt'ÝB!vl' vvl

t6] Geodętické zalněření skutęěného pľovedení: Gľavitační přivaclěě mezi uticemi Stľakonická aNádražní k' ĺl' Smíchov, obec Pralia: Żhotovitęl: a."áJ"ĺ- Kladno s.ľ,o., Unhošťskót2743,272
$irľ*1'ďr1;Zad'avatęl: 

Dopľavní podnik hl, ;. ř*hŁ"Sokolovská 217ĺ42, I9o zzPraha 9.

L7] Paspor1ízace gr'avítačního přivaděěe 
ĺ9ľ)_ yooy pľo ZTC3. Zhotovitel: METR9PRSJEKT Pľalraa's" náměstí I' P' Pavlová 1786/2,120 b0 píuiu z, żiáuvatel: Dopľavní podnik hl. m. Pľahy,Sokolovská ?,l7l42, 1g0 ,?Pľaha 9. Dutu,o, 0g/20l7.

18] Pľaha 5 - vodní zdľoj pľo ZTC3:-!9ýklaay pľo ľozhodnutí o stanovení ochľatrných pasemvodníclr zdľojů ĺlle $ 2_Vyhlášky 137/iľigď su. zrr_"to"itel:.ochrana podzemních vod s.ľ.o.,

ľ'1"ľľx;ł Ĺ'j,ľľ, ä;'łä'ĺ 
źadavatęli ilp;ffiäänik ľli ;;;"ňř;š;kolovská 2{i/4i',

t9] Znalecký posudek; Starrovení adrninistľativĺí ceny nemovjtostí zapsaných na LV č. l4199' kat.'území Smíchov, rněstská část Pľaha 5, hlavnĺ město Pľaha, ke zpětlrému datu 6.11,2015.Zhotovitel: Doc'Ing. Jaľomíľ Ryska, CSc, Pťrlkľuhová 813/34, 160 00 Pľaha 6. Zadavatęl:Inženýľing dopľavních staveb, u.'., Nu Moľáni sisao,izt00 Prcha 2, Datunr: I2/20L5.

I l0J zTC - 3' Jílnací vľý přivaĺlěče: Posouzení nrožnostĺ a stanovení podmínek pľo případnou stavbuacĺministľativní budovy v pľostoľu;ĺ*o.ĺel..-uJt"äJi;. plYivaděěe pľo ZTC 3. Zhotovitel:METRoPIto'IEKT.Pľaha a.s., nániěstĺ ĺ. p. pavioił"ilaslz, l20 00 Praha 2. Zadavate!:Inženýľing dopľavních staveb' a.s,, Na Moľárri zĺssoe , ůs'oo Pľaha 2. Datum: 06/Ż00?.

Vysvětlení stanoviska DI, k předložené PDl

Pľo posouzenÍ záměľu investoľa, je pľo DP klíčový především poŽaclavek na zaehování qýznanrnóhovođního zdľoje pľo potřeby tęcllňici<eho centľa zľĆs a celého systému oSM a dále je nutné taképoöítat s moŽností vyużití tohoto đíla jako nan'uanňo.{"j;il nouzové zásobování obyvatel Pľahy.Pľotože jde o objekt stľategíckého významu 
'ľt:Ú ii iy'| 'ĺ;rirpen jako ndhradnĺ zdľoj zásobovatvĺce než 600 tis' obyvatel s, loo%iisíotou po dobi rĺr. lb aii,' ,, Ĺą]

Po pľozkoumání pl'edloŽené PD musíme konstatovat, že sę v obou PD nacbźzíspoľné a nepľavdivéúdaje' Jak o kvalitě poctzemní vody, tak technickém 
'i"u* 

ío. oyly uypou."uin,,íň"nm TC sfucĺny
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a gľavitačnĺho přivaděěe" (09/20]16) [5], vyĘěení a ''Geodetické zaměřenĺ skutečného provedení,,
(03l20l7) [6] a zpracoválra "Pasportizace gravitačlrího přivaděěe (GP) vody pro ZTC3.. (0gt20l7) |7],kteľá byla zaslána k ověření na MHMP á rt"'a jednôznačně oônmentu3e výboľný technický stav
vodního díla. Výsledky pravidelných rozboĺů vody jednoznačně powľzuji mäIou kvalitu podzemní
surové vody, kterou lze velrni snadno upľavit nu uođu pitnou. V současné době probíhá spľávní řĺzenívę věci uľčení vlastnictví vodnĺho dila gravitačníhó přivaděče voĺly pro Z'ľC3 a souvisejícíchjímacích objektů podzenrnĺ vody, a tak uľěení oprávnění žť,dut o zYízęní-aPYZ a SPVD na pozemcích
v majetku ínvestoľa (parcely ě. 669/4,664,668R).

Přędevším nesouhlasĺmę sę zněním předp-okladů a závěľů ýkající hydľogeologického posouzení vevztahu k popsanýrn možným dopaĺlům na VD a schopnosti jimacího systđnu ocjebíľat vodu, kteľou vPD zpracovala společnost EKOSYSTEM s.ľ.o.. Ta wľĺlí, żč: ,,nedojde k reĺJukei łnocnosti nodněIýchště\ků a tedy ke snĺžení sĺatických zásob poclzemní'vody' či i ołnezení prťłtočnostĺ kvaľĺétního
kolektoru. Stavbą tak nebude mít negativní iĺtv na voĺlní ždľoi* a je v pľĺńém ľozporu s tvrzenímzprźwy ,,Technické p'osouzením dopadťl zástavby územĺ na gravitační vodovodní přivaděě vč.jílnacích vľtů So 38_53" (111200Ż) vypl?covaný společností MĚTRoPR6JEKT Praha a.s. [2], kdestojĺ' že: ,roři hloubenĺ'stavební jťl*y áriau k osĺąbiní vľst1)y ,irtto;ríh, izc;ĺátorln á je nutné posotłdit
lĺakové účinlcy s ohlede.łn na nebezpečí-pľolomení izĺlldloríĺ." Stejně tak nesouhlasĺile s tvľzenĺm, ženelze očekávat vliv pilot na stávající hydľogeologickó poměry z důvodu vertikálnílro chaľakteľu
těchto prv!ĺů, Ve zpľávě ,,Pľaha 5 * Smíchov, voňní zdioj pľo ZTC3" je naopak upozornění, že:
,JÝegatĺvní vliv ną množství ą kvąlitĺt vocly ve zdroji by něĺaí )mera vodního režimtl v ťłzemí. To łnůže
způsobit nevhadně umístěnó stąvbą brcinící přiiozenénlu praudění potŁzemní vrłely ftĺuboké ptošnézaložení, nevhodné hĺubinné ząĺožełlĺ a sicłvby ' nopŕ. pilotovei stěna, ,urnůr6 techiołog:ie
pľovóděnĺ piĺotovéha 

7lclady apotł', poĺĺzełnnĺ objekty). pątiíłn ohľoženíľn může být odběľ poďzeňní
u'ody v bĺízkosti jínĺcłcĺch vrtů, přĘ:adně snižovcíni htáđiny pođzenłlí vody za iałi,mkołĺ t)čelenl, a to ikrótkodobě. Y infilĺračnínl tizemi (vľchoĺové trlĺoširy ołrľnĺ"l, nlor1olo[łcĘőh őĺevacĺ) je nežódoucí
snižovĺiní pocłílu infiłł'ovanýcJ'l sľdžek např. meliorací, oelkanaĺizovánínl, bucĺovónłnl zpevněnýchploch ap|ĺl' Exisuýe ľe.áĺné yiziko negałivního ovĺivněľlí kvaĺity poclzemní voay pľĺpaańim
znečištěním z povľchu terénu v okolí jíľnacĺch objekĺů, v jejich inĺiltąćníín t?zenlí ą v łaőłli nna" ., 

[t]

Upozĺlľriujem e, že zn.alecký posudek, jehoŽ cílem bylo "stanovit uĺlłniłlisĺĺ.ativłlí cenu výše uvedených
nemovĺtostí ke zpělnénlĺl duĺĺĺ 6.1].2015, pľĺ; procĺej nenlovitos.tí" [1], [9l, se nezmiňuje o existónci
poĺlzernrtího sdruženého objektu PREľA a ústí větrací šaclrý vš sg-pŔ povazuje ,o pr*ĺy přístřešek.
Stejně tak ve znaleckém posudku není znlínka o existenci uodního díla, přestože obě skuteonosti mají
objektivně vliv na cenu pozemků.

P!'.y1.lĺ9ľ9ní IPRu, které má DP k clispozici, nelze dohleĺlat bliŽší specifikace o stavební uzávěřeVRU Snríchov jih, ani vymezení VRÚ, kľomě vymezení ve výkresu č. 4 ÚP hl. m. Prahy a Vyhlášky
33/1999 sb' hl. m. Pľahy' Stavební uzávěľa chľání p.Juo"ononé vD a uľčĺ11iń způsoreń
nahľazuje oPvz a OPVD. 7,dá se, že při pľojednávání zrněny územního plánu- č,. Z27?2/0a apovolení výjirlrky zę zákazu stavební činnosti [3] nebyla všem aktérůrn řízertí ,Äárroexistence VD, apľoto nemohla bý řácĺně posolJŻena.

Na.záklađě dopoľučení, vycházející z''odboľného vyjádření zĺralce kvodnímu zdľoji Smíchov *
Radlice pľo ZTC3'' [4] s ohledenr na střet s vodnínr ĺlilem požaĺlujemc plá;;;;',ý;áměľ posouĺlĺt
v pľoccsu EIA.

Dopravní podnik ht. m. Prôhy. akciová spotečnosr .drEsa Sokotovská 2l7lt 2' 190 22 Praha j
tel.t42029ó ĺ9l ltl ..maltdppíddpp'cz rľww.dpp,tr
lč onoosaoĺ olč czoooosgsĺ zápls v oR vedeném MS v Praze v oddĺĺe B. vtožka 8ŕ?
bankovnl spojenl Česká spořitetna. a' s. Praha l čÍsto účtu lĺs0'3'lii/ó8óó- 

- - 4l Dopľavnlpoclnik
\7 hlavního ňěsta Prahy



K PD mńme obecně. následujícĺ požađavky a připomínkyl

l Požadujeme vytyčení staveb a technologĺĺ provozovaných DP a dotčených plánovanoudemolicístávajících objektů a plánovanou výstavbou na náklady investora,r PD musí být zpracována nejen dle platných předpĺsů a norem ale také dle interních předpisůa směrnic metra.
r PD musíodpovĺdat duchu předpisu co_6_5.o Upozorňujeme, Že ke všem nadzemním objektům metra (větrací šachty, uklidňovací jímky,zhlaví každého jÍmacÍho vrtu) je nutné zajĹtit požadavek na vstup technikr! {opravy) a napříjezd techniky hasičů běheń plánovane demolice, během stavby i po ukončenívýstavby,r Upozorňujeme, že je nepřípustné pojíŽdět stavebnĺ technikou nad uklidňovacími jĺmkamiVýtlaků čerpacĺch stanic. Prostor naá musĺ zůstat uáiny-a prĺ'tupný.o Pohyb těžké stavební techniky a případné zatížení ierénu nad vodním dílem navezenímstavebního materiálu nebo suti, může toto dílo nevratně poškodit. Požadujeme, abypřípadná PD řešila ochranu vodnĺho díla v přÍpadl ou'oii." stávajících objektů i při případnévýstavbě' Požadujeme posudek vlĺvu dopadu znečištěnĺ z provozu stavebnÍch mechanĺzmůna kvaĺitu podzemních vod.r Požadujeme, aby objekty metra (především stavba vodního dÍla) byĺy součástí výkresovédokumentace (řezů)stavebnĺch objektů (Příloha č. 1).r V přiložených situacích v čás.tĺ demolice ĺvýstavby je nesprávně znázorněno ochranné pásmometra' Po vznĺku aPV?a oPVD bude nutné požadóvat úpravu dotčených částídokumentace.(Příloha č. 2,3)
r Požadujeme zakreslení přeložení kiosku větrací šachty do výkresů skutečného stavu (DSPS)sdruženého objektu PREFA,

' Požadujeme projednánítaké dalších stupňů dokumentace.l Požadujeme zpracovät posudek vlĺvu demoličnĺch prací na DSM (dopravnÍ systém rnetra) ataké zpracovat posudek vlivu demolĺčnĺch prací na osM (ochranný systém metra)specialístou na oSM.
r Pokud se provádění bouracích prací dotkne technologií a staveb provozovaných DP jepodmínkou DP jejich zachovánÍ. Projekt, posudky a prĺpaoné přeložení technologií a stavebbudou na náklady investora. Vše včetně návrhu'poläľ'ŕ přepravních tras (viz ZoV) musí býtprojednánó s DP.
r V 5ouhrnné technické zprávě ZoV v dílu d.1.1) Koordinace s jinými stavbamĺ doporučujerne

uvést, Že projekt v další fázi počítá s přeložením větracího objektu Prefa a s tím navázanépřeložky technologiĺ a staveb.
o V Souhrnné technické zprávě pro demolici i pro ZoV je uvedeno, že bourané objekty ĺzpevněné plochy budou odvodněny zasakovánĺm. gouraií práce mohou kontaminovat zdrojpodzemní vody, proto požadujeme zpracovat návrh odvodnění staveniště.

5t6
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K PD máme obecně násleĺlující požadavky a připornínky:

r Požadujeme vytyčení staveb a technologií provozovaných DP a dotčených plánovanou
demolicí stávajících objektů a plánovanou výstavbou na náklady investora"r PD musí být zpracována nejen dle platných předpĺsů a norem ale také dle ĺnterních předpisů
a směrnĺc metra.

Ö PD musĺ odpovídat duchu předpĺsu co_6_5'

' Upozorňujeme, Že ke všem nadzemním objektům metľa (větrací šachty, uklidňovacíjímky,
zhlaví kaŽdého jímacího vrtu) je nutné zajistit požadavek na vstup tecńnĺků (opravy) a napříjezd techniky hasičů během plánované demolice, během stavby i po ukončení výstavby'r Upozorňujeme, že je nepřípustné pojíždět stavební technikou nad uklidňovacími jímkami
výtlaků čerpacích stanic. Prostor nad musízůstat volný a přístupný'r Pohyb těžké stavební technĺky a případné zatížení terénu nad vodním dílem navezením
stavebního materiálu nebo suti, mťlže toto dílo nevratně poškodit. Požadujeme, abypřípadná PD řešĺla ochranu vodního díla v případě demglice stávajících objektů i při případné
výstavbě" PoŽadujeme posudek vlĺvu dopadu znečištění z provozu stavebních mechanizmů
na kvalitu podzemnÍch vod.

ĺ Požadujeme, a.by objekty metra (především stavba vodního díla) byly součástí výkresové
dokumentace (řezů) stavebních objektů (Příloha č. 1).r V přiloŽených situacích v částĺ demolice i výstavby je nesprávně znázorněno ochranné pásmo
metra' Po vzniku OPVZ a OPVD bude nutné požadovat úpravu dotčených částí dokumentace.
{Příloha č. 2, 3)

r PoŽadujeme zakresĺení přeložení kiosku větrací šachty do výkresů skutečného stavu (DSPS}
sdruženého objektu PREFA.

r Požadujeme projednánítaké dalších stupňů dokumentace.r Požadujeme zpracovat posudek vlivu demoličních prací na DSM (dopravní systém metra) ataké zpracovat posudek vlivu demolĺčních pracĺ na osM (ochranný systém metra)
specialistou na OSM.

o Pokud se provádění bouracích prací dotkne technologií a staveb provozovaných DP jepodmínkou DP jejich zachování. Projekt, posudky a prĺpadné přeložení technologií a staveb
budou na náklady investora. Vše včetně návrhu polohy přepravních tras (viz ZoV} musí být
projednáno s DP.

r VSouhrnné technĺcké zprávě ZoV v dílu d.1.L) Koordinace s jĺnými stavbami doporučujeme
uvést, že projekt v další fázĺ počÍtá s přeložením větracího objektu Prefa a s tím navázané
přeložky technologií a staveb'

l V Souhrnné technické zprávě pro demolĺci ĺ pro ZoV je uvedeno, že bourané objekty i
zpevněné plochy budou odvodněny zasakováním. Bourací práce mohou kontaminovat Ždroj
podzemní vody, proto požadujeme zpracovat návrh odvodnění stavenĺště.

Zánér

uč vedeném MS v

Stavebnĺ uzávěr'a, kteľń chrĺiní vRÚ SmÍchov jĺh, chľání také pľovozovarlé vodĺĺ ĺtĺIo a uľčitýmzpůsĺllrem nalrľnzuje o-PyZ a OPYľ), pľoto DP ncsouhlasí s jejím ľušením ĺlĺl doby, než buĺIoustłnovena oclrľanná pásma.

tc
ĺpolenĺ Česká ä' 9. Píôha t čĺ9lo r 349/0800
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obecné podmínky
pro pľÍpravu a realizaci.staveb vochranném'P,ásryu.metra (oPM), které jsou v souladu se zákonemr' 260/1 994 Sb" o oranaóń' ve ńěňi'ö'ťJějsĺäľ, pľ.opl.,j, ä iř"ľi přílohu k vyjädřenĺ odboru Technĺka.
Použĺté zkratky:

2|M ' , .., ,.ochranné pásmo metra
UP,,..','......,' DopravnÍ podnĺ! 

|l; m, Prahy, akcioväspo/eđnosŕ

',1',ľ....,.,,:'',,W:ĺ,ľ;ĺłłťł!;:i,ť;t:iaľ:ĺ:,#ľ;::i'i:we:łľłffifl,Í;łuu,t,o

I Přĺpľava a ľeatizace staveb v oPM

ľłľ-?8l:ľ"me 
na negatlvnĺ vlivy vznikajĺcí provozem metra, proti kterým musĺ být stavba

r bludné proudy - zajĺstĺt pasivnĺ ochranu do vzdálenosti mln, 100 m od osy koleje metra,r vĺbrace a chvěnÍ vznĺkajlcĺ projÍŽdějĺcÍmi soupravami.
K výstavbě objektů s !ľlovÝryi jednotkami pro trvalé uŽĺvánÍ, .situovaných nad tunely metra,
l-ľ#1?'*'sxlĺä''ľ;"3ľ" uyoeuáiuóůňĺ.''?i .iä'ó"n*J. jłúy.t"uuđ íôenł ,ije ,buľ'.ńnd

fi:xľľ.Tř'n!?;ľ:ł 
poškozenl stávajících inŽenýrských sítĺ ve správě JDoM. Jejich polohu je

Stavbou nesmĺ dojĺt ł omezení nebo ohroŽenĺ provozu metra nebo poŠkozenÍ jeho zařízenĺa objektťl' Přĺpadné 
'!YŤv .n" on1étřách metiá řň 'iniä'nyrsĺĺych 

sĺtĺ v oiM, vznĺkĺých
šlŁ'J:i[ľ",,ifl|' 'odstránĺ 

.t''.oňĺĺ, ń.i,ŕ"oläňě- nä" vnstnľ náklady po oonóoe

Na stevbě nesmÍ být pouŽíto mechanízmů a zařĺzenĺ, jejĺchŽ ěinnost by mohla nopřĺznivěovlĺvnit pľovoz metra a konstruĺ<ce a iáiiienĺ metru naeie.l.ĺc'i'-'
Ve vzdálenosti do 20 m od vyÚstěnÍ větracĺcl šachet metra nesmÍ být sítuovány skĺady lloľlavina Jiné poŹárně nebezpečné-objelĺty. Ńesmĺ z99 uýi pr"ňi."a1a ěinnost, ĺĺterá by zpüsobíĺazneěĺŠtěnÍ ovzduŠÍ, a nesm I byt'omäzeíňľĺ"'đ ľ'dtiJ.ĺřn s".iita'.

ľJ. ń':ää::''ľ"oT3j-ffifiĺu j[!.n'nolun" zařlzenl, která s provozem metra nesouvlsí,

Žádost podá stavebn[k na Dopravní podník hl' m' Prahy a,s., Sokolo vsl<á 217t42, Praha g'
U staveb a zařĺzenl situovaných v blízkosti nebo nad konstrukcemi metra je třeba předloŽitstatĺcké posouzeníu: 

Y:t'Ęu, ý ooje1iy meľa' posouiä.iíóäiňe přÍpadného návrhu na měřenĺ
:"Jllffiäŕpľacuje 

odpovědný n.đl.kŕili ľoto se-ĺlřá"ĺ z-a"rĺzeńĺ št.oéńiste łäŕáiove oranv

V přtpadě moŽného ovlivněnĺ konstľukcÍ metra .v prŮběhu stavby a přĺpadně i po jejímdokonÖenĺ obJedná stavebnĺk meréńitäĺo'ńáóĺ r'"ňiřňi.i metra u opľávněné geodetickéorganlzace. Návrh předlożÍ projektani'tarÁ1l.

Plynovody' vodovodnĺ- a kanalizaÖnÍ ralY nově budované v oPM musí být technĺckyzabezpečeny protl haváľii,s moznýňineg"tiunĺ'ioů"l;äřř;;'řro voz a zařĺzeHĺ DP. Současně
ľj|ľý'po 

jejich uvedení oo proíoiu iäjĺston" .uýeénä ŕ''äiĺäelna kontroĺa jejich technlckého

ľ'Ť:ř:,lJroj:í5älľ'3'ľ]'metra 
je investor povĺnen zajĺstit pĘednánt moŽnosti přĺpojení meha
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hl, m ,akcíová
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Stavebník je povinen provést geodetĺcké zaměřenĺ skuteěného provedenĺ:o u podzemnÍch_objektů předá stavebnĺk geodetĺckou dokumentaci v souřadnicĺch (částĺprocházející onĺł)_'locľł' oJńo*Jä.ł''nir.-: pľ.äääňä.äň 
1.'.r1avebník povňil vyrozumětoprávněnou geodetickou órgánĹäcí p' ĺe.lv ńňp"d,'iűädetĺcké kontroly;' ä"ľ,',lxľĽ: ľľJ?$lľ,$iEl}#ľ/},{[üđ:,3:ä?'ľ",'?.l3",jľ,.ľ.*::ľ.l,ĺ,J"läľ*

ä;,ĺ''jĺ"fl'o.oifff#lĺTďJŕ'J';i a staíáoliĺ' řJň,;"ěřenou přĺsluŠńýň ó'opoveoným

JDCM pożaduje předloŽit k posouzení dokumentaci k územnÍmu řlzenĺ a projekt stavby:':-J,y3ŕ'łl",ff?ji*""'ľľ:iL"#---f'ä'smyslu .áLäň"'I' ĺäälżooä ;-ú;.il,łilľ pĺánováni

JDCM si vvhrazuje. právo odborného stavebnĺho dozoľu ĺa_ prováděné stavbě v oPM.Stavebník je |ľoto pbvlńen o'n#ř'=;1l]e'nĺ stavnv pĺ."'r,ejocM, á to v mesÍeniň předstĺhu:3'ji'ľ,"ľJ:ľ;"Hľ*ľ:',:'Íľffľl;ľj:,'ffiľľ;'"ľ'"ľsh1oioiü_;š.i"ř;ŕ"ä?a ruu
Stavba musí b'ŕt orovedena podle schváleného projektu a veškeré Údaje v něm musÍ býtäľŕjĺ'j.l,'q".ff; uľľľ :'il JJľ n k l ä 

- 
öĺ'ä,ŕ"si 

",.e 
zm en ý o p roti s c h vá le n é

Práce v ochranném pásmu napájecĺch kaŁ

:'J'ľ!Ť.öx-x,5iľ'*1llľÉlľ.,ff'ry;ú:T:ffi 
Ĺ-#ľill-ĺĽľTjffi ľ'"*ťyJ:ľ

;:ťil]j*'"3:'lä:Í:ľ':sśfi,:"ŕi}ľjg:-í{ľľft ł*ffiii?:"oľo'ĺntý ń.ó ää 
" 

hranném
Stavby reaĺizované 

I9Py'musí splňovat_podmínky stanovené vtsľ 33 3510 Elektrickéľ'ffiĽáäi1ilL;ľľ:3ń-jí]si šáL'išäjrĺ předpĺsy a technĺcké normy z hledĺska vzájomného

r pľo zabráněnĺ Šĺření bĺudných proudů způsobujĺcĺch korozĺ uloŽených zařĺzenÍ musĺ býtdŮsledně provedeno odoeläíi ü.".nňou".ĺ ::ľl"íy'ňä; od ostatnĺch uzemňovacíchsoustav; mĺnimálnĺ vzdálenost je-eo m'iviz ČsN aá äóôo_#ä ed.2.);

' ;p*!:j.::ié ľjšJ!''TrfliĽľf$:yenÍ uzemňovacích so11sj3v,dle bodu í, musí býtšffi üńiä;Ji-ii.ęmetrazceiaä*?#!,:Tfl'"Jľŕľ:lxwĺ:ľř'l.mŕĺi:'*
ochranou' Tato protikoroznĺ ocľ'řň"-*uĺ ooú'äi äíý ;"*"h styku konstrukce se zemĺnebo s jiným obiektem. a nesńl ;ľ ňľ.iĘ":tán" łouóún{i ňäĹoou"nými konstrukcemi nebolinĺovým úloŽným zařIzením nJJ'i!"äi.rcn 

'lä!äř'äŕi'uřjíuou ztohoto projektu. Taktoprovedená pasĺvnĺ- protikoroznĺ- o.ňä1" 
.s9 novaiu1* ?i.izolačnĺ vlozku've smyslucsN333510öl' ĺĺ3" Elekiiĺ;kä *'äůĹ'.ztakto ĺzđladňelioe'leneno objektu nesmĺ býtrozváděna mimo objekt' 'le-li ńutňä-'řiüit p. t.Lto i.oiäerř"oouelený objekt uzemňovacĺ

ilojĺ:ľuu' 
je moŽné ji provesi1är,o oaoä.näu, 

'.''ó ooläiäu.ooenĺ üzeńnovacĺ śoustavy

o přÍvodnĺ(napájecĺ)-kabely 22kV podzemního vedení elekkizačnĺ soustavy do napětĺ í1okv,
řŁ::łř"'ř*nĺ 

řĺdÍcĺ a'"o"'ńóěďuuäiä.nniĹv, 
'äji'*ř'ä,łi! p..'o 1 m po obou stranách

JDoM upozorňü;e stavebníka, přĺpadně jeho právnĺho zástupce, Že uvedenĺm stavby doľ:äř1'J'!:u#l..?:!1Ťl"ĺlľľíiĺťĺg;,łĺ,1 j'ľľď':äfu 
ffllxÍstavbamusĺoytJD.M pożaduje, aby-výŠ9'uvedené podmínky byly. 

-vprůběhu d_alšĺho postupu přípravy,
ľiĺiľJ'í,l'o,fi *iÍŕ:ľ"äľĺĺĺ';l.ĺl;ľff lär;íd"ääJ"í'.'y'soue"šne,ĺ,iii*ul"právó
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ll obsah dokumentace staveb v ochranném pásmu metľa
Pľedkládaná dokumentace musÍ obsahovat:

1 Situaci v měřítku 1:500, kde bude uvedena přesná lokalizacę'stavby v oPM, tzn. městská ótvrt,,näzev ulice, případně ěĺslo popĺsné neno é, ńäľcev'ffi TMP. PřÍpadně je moŽno uvést číslo
ľ:iť3ľ' fiMP nebo kataôtrblnÍmapy) neńď iäűľ.ä-ni.. 

"l.'pän-i.ii,oňó 
uoou systému

2 Zákres sĺtĺve správě JDOM.

3 Zákres prťlběhu hranice oPM a osv koleje metra včetně staniöenÍ (kilometráŽe), přĺpadně lícepodzemnĺch objektŮ u stanic a ostainrcłl ĺioqĐřh"',ý;ň staveb' Tento zánráš musĺ být ověřen
:ľĺjľ';ľ'ľ,.:|!:l]ľkédokumentacá opľrĺ, kÉ,.ýň F'öcM, ;dboi Ť;.h.iką a je róarĹoúán

4 Přĺčné a podélné řezy, kde bude zakreslen vzájemný prostorový vztah navrŽené kons_tľukcek zaľĺzenĺ metra, ,nadmořské vysŕy navrnované .tavďy v oPĺví ouoôu úu"o"ny v systémuts-lltlsLl, ľyto póoŕńo';p;;;'ié;d,a''áiiägääi"tiäiä"ä'ganĺzace, pověřená DP.
Bez výše uvedených náĺeŽitostÍ nebude projektová dokumentace v.DP proJednána a JDCM nevydávyjádľenÍ ke stavbě v oPM, které je zaŔonnoü poomÍnliou pr" jäĺ realizaci'

|ll Vyjádřenĺ JDCM ke stavbám v oPM
Žádosti o vydánĺ vyjádřenĺ ke stavbě v oPM se podávajÍ osobně u JDCM, odbor Technĺka.

ĺ podnik hl. m. , akciová spoletnost

Telefony: 222 673 834,222 673 B35, 222 673 11g,222 ô7g 214

Adresa oro pĺsem,nÝ stvlt:

Dopravní podnik hl' m. Prahy, akciová spoleÖnost
jednotka Dopravnĺ cesta Metro
odbor Technĺka 240200
Sokolovská 217t42
190 22 Praha g

VyJádřenĺ budou vydávána po >aplacení ěástky na úhľadu nálĺtadú s tĺm spo|ených.

Danuše Pucholtová v. r,

vedoucĺ odboru Technika

UPozoRNĚNĺ

$tavebnĺk je povlnsn poŽádat DsÚ,_ tJ. odboľ_ dopľavnÍch agend (DoP-oz}, l1laglstľáthl' m' Prahy, Jungmannova 29, ĺ10 00 
'prána l ó iavaźäältanovislto ke zřĺzenl a provozovánĺstavby v oPM ve smyslu $ 7, odst' 3 zákona č. 266/id94 šĹ" o dráhách,

Podkladem pro vydánĺ závazného stanoviska osÚ Je vyJádřonĺ JDGM.
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Čĺslojednací DP a's.: 24o2ool / ze dne

Název stavby:

Stavebník:

$tavebnĺ povolenÍ č' j.:

Plánované zahájenĺ stavby:

Plánované ukončenÍ stavby

DopľavnÍ podnlk hl.
adresa Sokolovská 2

akciová společnost
22 Fraha 9

zäpls v oR vedenóm MSvPĺazgvgddlleB' vložka 847

odpo'vědný pmoovnĺk stavebníka/*telefon:
email:

Dodavatel:

odpovédný pracovn ík dodavatetei*telefôn:
emaĺl:

řťFíila 
stanovisko DSÚ ke zřízenla provozovánf stavby

č. j'

Dopravnĺ podnĺk hl' m' Prahy, a' s.
jednotka Dopravní cesta Metro
odbor Technika 240200
Sokolovská 217ł42
190 22 praha g

V Praze dne

razítko a podpís stavebníka

Strana 1/1

*oznamovatel uvedenĺm kontaktnĺch lfudąiťl. n'a 
'oŻnámenÍ o zah.ále.nÍ stavebnĺch pracÍ v aPMsouhlasÍ s jefich využĺtĺm p'" iłiiiircčmirá, tet;í;ň;' Ěďiłpo alel<tronlcké ko,m|rnstę.e ve věcł,;,##ł::ý:r":łíŻyĺg,ľ;::;ĺ:Íť:iť,{;y;ř*é!;i"šrÍ;: ŕ;i;,;.i;;;;;i;Í;; nebo finých

ze dne

lě 00005886'Dlč c200005886 www.dpo.cz
Přeĺ{ liskełn zvaäe ĺlopad na żivo,tnĺ piĺst&r|ĺ. f,l Dopľavnlpodnlk

|2} illavnlho Erěsta Pľa}rrr


