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D O R U Č O V Á N Í  V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 

zákon), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění změn a 

doplňků, přezkoumal podle § 94 žádost o změnu územního rozhodnutí ze dne 1.12.2021, žadatele  

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  

Praha 515, kterého zastupuje SUP-TECHNIK a.s., IČO 61057142, Bělčická 3184/24, Praha 4-Záběhlice, 

141 00  Praha 41, pro stavbu nazvanou 

Praha - Uhříněves 6. etapa – úprava původní trasy 

a v souladu s § 94 stavebního zákona a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

vydává 

r o z h o d n u t í    o    z m ě n ě    u m í  s  t  ě n í    s  t  a v b y:  

- na pozemcích parc. č. 2021 (ostatní plocha), 2054 (ostatní plocha), 2058 (ostatní plocha), 2059 (ostatní 

plocha) a 2178/5 (vodní plocha), v katastrálním území Uhříněves, v ulicích U Starého mlýna, Přátelství a 

náměstí Protifašistických bojovníků v Praze-Uhříněvsi, se  umisťuje  stavba :  

- veřejná komunikační síť, pokládka HDPE trubek  

Předmět změny územního rozhodnutí:  

Optické telekomunikační vedení je nově navrženo ve dvou částech: 

- v chodníku z ulice Přátelství (z pozemku parc. č. 2054, k.ú. Uhříněves, u č.p. 12), na náměstí 

Protifašistických bojovníků (na pozemku parc. č. 2059, kú Uhříněves) a dále v ulici U Starého mlýna 

(na pozemcích parc. č. 2058 a 2021, k.ú. Uhříněves), v délce 81,5 m 

- v ulici U Starého mlýna (na pozemcích parc. č. 2178/5 a 2021, k.ú. Uhříněves, u č.p. 182), v chodníku a 

překopem v připojení ulice Za Nadýmačem, v délce 22,7 m. 

Pro změnu umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky: 

1. Změna umístění stavby bude provedena dle projektové dokumentace z 06/2021, kterou zpracoval Ing. 

Martin Kučera, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0009920), která se po 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předává žadateli. 
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2. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 

22 zn. P22 8074/2021 OŽPD 09 ze dne 25.8.2021: 

z hlediska dopravy 

- Veškeré zemní práce tělesem komunikací budou prováděny výhradně bezvýkopovou technologií, 

mimo komunikací, kde překop povolí vlastník komunikace. Protlaky pod komunikacemi budou 

provedeny tak, že provádění akce neomezí provoz, ani neohrozí bezpečnost silničního provozu ani 

chodců na komunikacích ani na přilehlých chodnících.  

- V případě nutnosti provést překop komunikace (nedostatek prostoru pro protlak, nebo souhlas 

vlastníka komunikace), bude překop prováděn po polovinách a zachován průjezd komunikací v min. 

šíři 3,5 m. 

- Po dobu stavby musí být zajištěn bezpečný průchod chodců, umožněn přístup k sousedním 

nemovitostem k ovládacím armaturám inženýrských sítí, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 

vozidlům. V den svozu směsného odpadu zajistí stavba přistavení nádob na odpad na určené místo pro 

odvoz. Toto místo bude určeno po dohodě s firmou zajišťující odvoz směsného odpadu.  

- Po dobu stavby budou prováděna taková opatření, aby byly minimalizovány zábory komunikací pro 

účely stavby (výkopy, skládka materiálu, zařízení staveniště aj.) a aby při případném odvozu zeminy a 

ostatního materiálu nedocházelo k znečišťování a poškozování tělesa okolních místních komunikací 

používaných stavbou. Případné závady ve sjízdnosti budou investorem neprodleně odstraňovány.  

- Materiál ani případné odpady nebudou ukládány na pozemních komunikacích a komunikačních 

plochách mimo předem povolené prostory.  

- Vozidla stavby nebudou, odstavováním na pozemních komunikacích a komunikačních plochách 

(mimo povolené prostory), omezovat jejich užívání.  

- V případě omezení provozu na komunikacích a ostatních komunikačních plochách v k. ú. Uhříněves 

bude požádán v dostatečném předstihu (min. měsíc) před prováděním stavby (provádění pokládání sítí 

v tělese komunikace a ostatních komunikačních plochách) příslušný silniční správní úřad o povolení 

zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 1 a odst. 6, písm. c3, d), případně povolení 

uzavírky komunikace dle § 24 dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, s předložením náležitostí dle § 40 odst. 5 a § 39 prováděcí vyhlášky k zákonu o 

pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

- Současně se žádostí o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací předložte projekt organizace 

výstavby s uvedeným harmonogramem prací a časový průběh jednotlivých druhů prací.  

- K žádosti o povolení omezení obecného užívání a zvláštního užívání komunikací a ostatních ploch 

(specifikovaných v žádosti) je nutné doložit souhlas vlastníka dotčené komunikace či plochy, s 

určením podmínek pro provádění výkopových prací.  

- V případě zásahu do zeleně bude požádáno v dostatečném předstihu o zábor veřejného prostranství.  

- Žadatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: název stavby, termín 

omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon, název zhotovitele, jméno 

odpovědného pracovníka a telefon. 

3. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Odboru evidence majetku Magistrátu hl.m. Prahy  č.j. MHMP 

1761466/2021 ze dne 5.11.2021 a technického stanoviska Technické správy komunikací hl. m. Prahy 

a.s. zn. TSK/25304/21/1109/PR ze dne 1.9.2021 (ochrana na pozemcích parc. č. 2021, 2054, 2058 a 

2059, v k.ú. Uhříněves):  

- Stavebník dodrží požadavky dle „Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a 

provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 

31.1.2012 a č. 127 ze dne 28.1.2014. 

- Na vedení trasy opt. kabelu bude s HMP zast. TSK uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti. 
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- Na zábory a zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK uzavře investor nebo jím zmocněný 

zástupce min. jeden měsíc před zahájením stavby s HMP zast. TSK (OS TSK pro Prahu-Východ, 

Krupská 28, Praha 10) smlouvu o pronájmu komunikací kde budou stanoveny konkrétní podmínky.  

- Před zahájením užívání stavby bude předána dokumentace skutečného provedení stavby do oddělení 

3252 TSK. 

- Stavba bude koordinována s akcí č. 2020-1025-00358 Přátelství přepojení TS 4032 investor 

PREdistribuce a.s. 

4. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi technické infrastruktury bude v souladu s ČSN 736005, zvláště 

pak s údaji uvedenými v její tabulce č.1, a dohodami se správci těchto sítí, budou respektována 

ochranná pásma a způsob uložení podle podmínek jejich správců, resp. vlastníků (CETIN a.s. č.j. 

703673/21, Pražská vodohospodářská společnost a.s a Pražské vodovody a kanalizace a.s. č.j. 

ZADOST202108252, PREdistribuce a.s. zn.S 21130/300090327, Pražská plynárenská Distribuce a.s. 

zn. 2021/OSDS/06009, T-Mobile ČR a.s. zn. E32585/21, Technologie hlavního města Prahy a.s. č.j. 

VPD-02086/2021).  

5. K užívání stavby se dle § 2i odst. 2) zákona č. 416/2009 Sb. nevyžaduje kolaudační souhlas ani 

kolaudační rozhodnutí. Stavebník do 60 dnů od zahájení užívání stavby předloží stavebnímu úřadu 

následující doklady:  

- údaje určující polohu definičního bodu stavby 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při provádění stavby došlo k nepodstatným 

odchylkám oproti ověřené dokumentaci 

- geometrický plán umístění stavby 

- doklad o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby k evidenci na Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 

- doklad o odstranění jednotlivých druhů odpadů vzniklých v průběhu stavby  

Ostatní podmínky územního rozhodnutí č.j. P22 6843/2018 OV 04 ze dne 3.8.2018, v právní moci 

6.9.2018, zůstávají v platnosti. 

 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správní řád), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

-   Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 515 (žadatel)  

-   Hl. m. Praha, IČ 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1   

-   MČ Praha 22, IČ 00240915, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha- Uhříněves 

      (vlastníci pozemků) 

Odůvodnění : 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 obdržel dne 1.12.2021 žádost stavebníka Vodafone Czech 

Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515, kterého 

zastupuje SUP-TECHNIK a.s., IČO 61057142, Bělčická 3184/24, Praha 4-Záběhlice, 141 00  Praha 41 

(dále jen "žadatel") o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby optického telekomunikačního vedení 

Praha - Uhříněves 6. etapa – úprava původní trasy na pozemcích parc. č. 2021, 2054, 2058, 2059, 2178/5 

v katastrálním území Uhříněves. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Pro 6.etapu stavby optického kabelu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby č.j. P22 6843/2018 OV 04 

ze dne 3.8.2018, v právní moci 6.9.2018 (pro původního žadatele UPC Česká Republika s.r.o.). 

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona a § 27 

správního řádu tak, že za účastníky tohoto řízení považuje: 

ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona (žadatele a obec): 

Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zast. 

SUP-TECHNIK a.s. 

Hlavní město Prahu, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 - 

Nové Město, 128 00 
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ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

dle písm. a) – vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 

sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě  

Hl. m. Praha, zast. EVM MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1  

(vlastník pozemků parc.č. 2021, 2054, 2058, 2059, v k.ú. Uhříněves) 

MČ Praha 22, zast. OSM ÚMČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00  Praha-Uhříněves 

(svěřená správa k pozemku parc.č. 2178/5, v k.ú. Uhříněves) 

dle písm. b) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:  

vlastníci pozemků parc. č. 157/1 (č.p. 1621), 179 (č.p. 182), 529 (č.p. 12), 530, 532, 533, 2016/1, v k.ú. 

Uhříněves. 

ve smyslu § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze  
Městskou část Praha 22, zastoupenou radním Štěpánem Zmátlem 

K žádosti byly doloženy následující doklady: 

Plná moc k zastupování žadatele firmou SUP-TECHNIK s.r.o. ze dne 18.2.2021  

Stanovisko orgánu ochrany ZPF, ovzduší, přírody a krajiny, z hlediska nakládání s odpady a dopravy - 

odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22 zn. P22 8074/2021 OŽPD 09 ze dne 25.8.2021  

Vyjádření Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. zn. 100630/24Ko1124/1108 ze dne 28.6.2021  

Vyjádření vlastníků a správců poduličních sítí: 

CETIN a.s. č.j. 703673/21 ze dne 29.6.2021  

Pražská vodohospodářská společnost a.s a Pražské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 30.6.2021              

č.j. ZADOST202108252  

PREdistribuce a.s. zn.S 21130/300090327 ze dne 29.6.2021 

Pražská plynárenská Distribuce a.s. zn. 2021/OSDS/06009 ze dne 8.10.2021 

T-Mobile ČR a.s. zn. E32585/21 ze dne 21.6.2021 (optické trasy) 

Technologie hlavního města Prahy a.s. č.j. VPD-02086/2021 ze dne 22.6.2021 

Vyjádření správců poduličních sítí, jejichž síť se v zájmové lokalitě nenachází příp. není ohrožena: SNM 

MO ze dne 16.8.2021, Ministerstvo vnitra ČR ze dne 23.6.2021, ALFA TELECOM s.r.o. ze dne 

19.7.2021, Cznet s.r.o. ze dne 9.7.2021, ČD-Telematika a.s. ze dne 22.6.2021, ČEPRO a.s. ze dne 

21.6.2021, ČEPS a.s. ze dne 21.6.2021, České Radiokomunikace a.s. ze dne 21.6.2021, Dial Telecom a.s. 

ze dne 21.6.2021, Fast Communication s.r.o. ze dne 21.6.2021, Irongate s.r.o. ze dne 21.6.2021, Kaora 

s.r.o. ze dne 21.6.2021, Internet Praha Josefov s.r.o. ze dne 7.7.2021, Nej.cz s.r.o. ze dne 30.6.2021, 

NET4GAS s.r.o. ze dne 21.6.2021, Planet A a.s. ze dne 21.6.2021, Rychlý drát s.r.o. ze dne 21.6.2021, 

SITEL spol. s r.o. ze dne 22.6.2021, TC net - data s.r.o. ze dne 21.6.2021, ÚVT Internet s.r.o. ze dne 

7.7.2021, Telia Carrier Czech Republic a.s. ze dne 22.6.2021, Telco Pro Services a.s. ze dne 21.6.2021 

Stanoviska vlastníků a správců dotčených komunikací a pozemků: 

MČ Praha 22, zast. odborem správy majetku ÚMČ Praha 22 zn. P22 8582/2021 OSM 05 ze dne 8.7.2021, 

souhlas se stavbou (pozemek parc. č. 2178/5, v k.ú. Uhříněves), vč. souhlasu na situaci 

Souhlas Hl. m. Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP č.j. MHMP 1761466/2021 ze dne 

5.11.2021 (pozemky parc. č. 2021, 2054, 2058 a 2059, v k.ú. Uhříněves) vč. souhlasu na situaci 

Technické stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy zn. TSK/25304/21/1109/PR ze dne 

1.9.2021 a koordinační vyjádření zn. TSK/1776/21/1110/Man ze dne 17.8.2021 

Projektant: SUP-TECHNIK a.s., zodp. projektant Ing. Martin Kučera, autorizovaný inženýr pro 

technologická zařízení staveb ČKAIT 0009920 

Odbor výstavby oznámil zahájení územního řízení opatřením č.j. P22 14545/2021 OV 04 ze dne 

6.12.2021 a zároveň stanovil lhůtu 15 dnů, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány závazná stanoviska. Od ústního jednání a místního šetření bylo upuštěno, neboť stavebnímu úřadu 

jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. 

Současně odbor výstavby upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního 

zákona a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 
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Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno žadateli, obci, vlastníkům dotčených pozemků a dotčeným 

orgánům jednotlivě, účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (vlastníkům 

sousedních pozemků a staveb na nich) se z důvodu velkého počtu v souladu s § 144 odst. 2 a 6 správního 

řádu doručovalo veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 22 od 7.12.2021 do 

24.12.2021.  

Ve stanovené lhůtě, která uplynula dnem 6.1.2022, neuplatnili účastníci řízení k záměru žádné námitky. 

Ve stanovených lhůtách nesdělily dotčené orgány k záměru žádná další stanoviska. Předložená stanoviska 

dotčených orgánů byla zkoordinována a požadavky, které nevyžadovaly úpravu podkladů, byly zahrnuty 

do podmínek tohoto rozhodnutí.  

Dle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. 

Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. 

Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění změn a zejména změny Z2832/00 

vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou Opatření obecné povahy č. 

55/2018 s účinností od 12.10.2018 (dále jen ÚPn), je kabel umisťován v zastavěném území do 

zastavitelných ploch o využití OB-čistě obytné  a SV-všeobecně smíšené, kde je přípustným využitím. 

Jedná se o záměr, ke kterému orgán územního plánování dle § 96b odst. 1 písm. c) stavebního zákona 

stanovisko nevydává.  

Od 1.8.2016 vstoupilo v účinnost nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební 

předpisy). Předložená dokumentace byla zpracována v 6/2021 a je v souladu s § 18 odst. 1 a 2 – nové 

vedení elektronických komunikací bude umístěno pod terénem v uličních prostranstvích a § 19 odst. 1-3 – 

projekt je zpracován v souladu s normou pro uspořádání sítí technického vybavení a projednán s vlastníky 

a správci stávajících sítí, ochrana stávajících porostů a stromů je zajištěna podmínkami OŽPD ÚMČ 

Praha 22 a OSM ÚMČ Praha 22, které jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

S přihlédnutím k výsledkům územního řízení odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22 rozhodl, jak je uvedeno 

ve výrokové části. 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.  

Upozornění pro stavebníka: 

- Stavebník je povinen se řídit podmínkami obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů. 

- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy staveb oprávněným zeměměřičem. 

- Stavebník je povinen dodržet ust. §§ 152, 154, 156, a 157 stavebního zákona.  

- Stavba komunikačního vedení nevyžaduje dle § 103 odst. 1 písm. e) 4. stavebního zákona stavební 

povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se však o stavbu, která dle § 92 stavebního zákona 

vyžaduje zpracování dokumentace pro provádění stavby. Stavebník je při provádění stavby povinen 

přiměřeně dodržet ustanovení § 152 a násl. stavebního zákona. K užívání dokončené stavby se 

nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím 

užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a 

předloží stavebnímu úřadu podklady dle § 2i odst. 2 zákona 416/2009 Sb., v platném znění. 

Geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby je stavebník povinen předat na Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2.  

 

Poučení o odvolání : 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 správního řádu, podat odvolání do 15 dnů ode dne 

doručení k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, podáním u odboru výstavby Úřadu 

MČ Praha 22, Nové nám. 1250, Praha-Uhříněves. 
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Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 

rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. 

 

 

 

            Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á 

 otisk úředního razítka    pověřená vedením odboru výstavby 

 

 

Správní poplatek za vydání tohoto územního rozhodnutí stanovený zákonem č. 634/2004 Sb. o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle položky 17 odst. 1. písm. e) pozn. 5 ve výši 500,-Kč  

byl zaplacen dne 23.12.2021, VS 3040103356. 

Příloha pro zástupce žadatele (po nabytí právní moci územního rozhodnutí):  

- stejnopis územního rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci a ověřená grafická příloha   

Příloha pro evidenci –IPR HMP (po nabytí právní moci územního rozhodnutí):  

- ověřená situace C.2 v měřítku 1:500  

Doručuje se účastníkům územního řízení (v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 odst. 6 

správního řádu) veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce, se zveřejněním umožňujícím dálkový 

přístup, po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 22 se písemnost 

považuje za doručenou. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

SUP-TECHNIK a.s., IDDS: 2tb5gz2 

 sídlo: Bělčická č.p. 3184/24, Praha 4-Záběhlice, 141 00  Praha 41 (zástupce žadatele) 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. EVM MHMP, IDDS: 48ia97h 

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

Městská část Praha 22, Odbor správy majetku ÚMČ Praha 22, zde 

dotčené správní úřady 

Městská část Praha 22, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22, zde 

ostatní 

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

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

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 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

 sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00  Praha 6-Vokovice 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 

 sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
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T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

Co:  
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 (žadatel) 

Městská část Praha 22 - zastoupená radním Štěpánem Zmátlem, zde 

Městská část Praha 22, ORS ÚMČ Praha 22, zde 

evidence, spis, 1x stejnopis (po právní moci) 
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