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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 009219/17/OVDŽP/ r Vy izuje Praha 
  . j.:     020415/17/OVDŽP e ovská 20.10.2017 
 

 

ROZHODNUTÍ 
Výroková ást: 

Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky . 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis  na podklad  žádosti o prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí, kterou dne 05.05.2017 podala spole nost 

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, I O 70994234, Dlážd ná 1003/7, 110 00  
Praha-Nové M sto 

(dále jen "žadatel"),  

 

I. podle § 93 odst. 3 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

o 2 roky platnost územního rozhodnutí o umíst ní stavby, nazvané:  

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo)“ 
v katastrálních územích v obci Praha: Hlubo epy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín 

 

Rozhodnutí vydal Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí.  dne 
15.07.2013 pod .j. 017674/12/OVDŽP/Mk.  Rozhodnutí bylo již jednou prodlouženo dne 05.10.2016 
pod sp. zn. 011215/16/OVDŽP/ r s platností do 16.11.2017. 

 

Platnost územního rozhodnutí o umíst ní výše uvedené stavby se prodlužuje do 16.11.2019. 

 

Zám r se nachází na pozemcích:  

Katastrální území Hlubo epy (728837) v obci Praha (554782) 

KN 571/1 (ostatní plocha), KN 571/2 (ostatní plocha), KN 574/4 (ostatní plocha), KN 574/8 (ostatní 
plocha), KN 579 (ostatní plocha), KN 580 (ostatní plocha), KN 581/3 (ostatní plocha), KN 596/2 (ostatní 
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plocha), KN 596/4 (ostatní plocha), KN 597/1 (ostatní plocha), KN 612/4 (ostatní plocha), KN 612/5 
(ostatní plocha), KN 613/4 (ostatní plocha), KN 1610/2 (ostatní plocha), KN 1615/1 (ostatní plocha), 
KN 1615/2 (ostatní plocha), KN 1616/2 (ostatní plocha), KN 1630/5 (ostatní plocha), KN 1747/5 (ostatní 
plocha), KN 1752/1 (ostatní plocha), KN 1752/2 (ostatní plocha), KN 1752/3 (ostatní plocha), KN 1752/4 
(ostatní plocha), KN 1752/5 (ostatní plocha), KN 1754/1 (ostatní plocha), KN 1755/2 (ostatní plocha), 
KN 1755/5 (ostatní plocha), KN 1755/12 (ostatní plocha), KN 1755/15 (ostatní plocha), KN 1756/1 
(ostatní plocha), KN 1757/2 (ostatní plocha) 

Katastrální území Malá Chuchle (729183) v obci Praha (554782) 

KN 14 (tunel v podzemí), KN 15 (tunel v podzemí), KN 78/3 (ostatní plocha), KN 78/18 (ostatní plocha), 
KN 82/2 (ostatní plocha), KN 173/1 (tunel v podzemí), KN 173/13 (ostatní plocha), KN 178 (tunel 
v podzemí), KN 201 (lesní pozemek), KN 202 (tunel v podzemí), KN 206/2 (tunel v podzemí), KN 226/1 
(ostatní plocha), KN 226/2 (ostatní plocha), KN 226/3 (ostatní plocha), KN 226/4 (ostatní plocha), 
KN 226/6 (ostatní plocha), KN 226/12 (ostatní plocha), KN 227 (zastav ná plocha a nádvo í – budova 
.p. 24), KN 230 (ostatní plocha), KN 231/4 (ostatní plocha) 

Katastrální území Velká Chuchle (729213) v obci Praha (554782) 

KN 1204 (ostatní plocha), KN 1205/1 (ostatní plocha), KN 1211/11 (ostatní plocha), KN 1211/16 (ostatní 
plocha), KN 1211/17 (ostatní plocha), KN 1213 (ostatní plocha) 

Katastrální území Radotín (738620) v obci Praha (554782) 

KN 528/5 (ostatní plocha), KN 528/9 (ostatní plocha), KN 528/11 (ostatní plocha), KN 528/14 (ostatní 
plocha), KN 2087/21 (ovocný sad), KN 2087/24 (zahrada), KN 2368/1 (ostatní plocha), KN 2471/2 
(ostatní plocha), KN 2471/14 (ostatní plocha), KN 2474 (ostatní plocha), KN 2475 (trvalý travní porost), 
KN 2502 (ostatní plocha), KN 2524/1 (ostatní plocha), KN 2647/3 (ostatní plocha), KN 2647/4 
(zastav ná plocha a nádvo í – budova bez .p. nebo .e.), KN 2647/5 (zastav ná plocha a nádvo í – 
budova bez .p. nebo .e), KN 2647/28 (ostatní plocha), KN 2647/29 (ostatní plocha), KN 2647/40 
(ostatní plocha), KN 2651 (ostatní plocha), KN 2652 (zastav ná plocha a nádvo í – budova .p. 43), 
KN 2653 (zastav ná plocha a nádvo í – budova bez .p. nebo .e.) 

 

Popis stavby:  
- Železni ní tra  leží v katastrálních územích: Hlubo epy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín 

- Stavba celostátní dráhy Praha – Plze  v úseku mezi kilometrem 1,805 u jižních vjezdových náv stidel 
železni ní stanice Praha – Smíchov a kilometrem 9,964 u železni ního p ejezdu ulice Na Betonce 
vedle železni ní stanice Praha – Radotín. V daném úseku se nachází železni ní zastávka Praha – 
Velká Chuchle a železni ní stanice Praha – Radotín. Dráha je v úseku mezi Smíchovem a Malou 
Chuchlí dvoukolejná, v úseku mezi Malou Chuchlí a Radotínem ty kolejná. 

- Jedná se o stávající ve ejn  prosp šnou stavbu dopravní infrastruktury, která slouží pro provoz 
železni ní dopravy, a která obsahuje: kolejišt  na náspu, tunel, mosty, propustky, op rné zdi, 
p ejezdy, podchody, nástupišt , výpravní budovy, technickou infrastrukturu (vedení, za ízení, 
technologické budovy). 

 

 

II. Stanoví podmínky pro prodloužení umíst né stavby 

 

1. Stavba Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), úsek km 9,964 – 10,600 bude 
koordinována se stavbou mimoúrov ového k ížení, varianta nadjezd, jako náhrady železni ního 
p ejezdu P261 v km 6,290 v k.ú. Velká Chuchle. Nejpozd ji ke kolaudaci dokon ené stavby 
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), úsek km 9,964 – 10,600 požaduje 
silni ní správní ú ad nahradit nevyhovující úrov ový p ejezd stavbou nadjezdu.  

2. Ostatní podmínky stanovené v územním rozhodnutí ze dne 15.07.2013 .j. 017674/12/OVDŽP/Mk 
z stávají v platnosti.  
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Ú astníci ízení na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Dlážd ná 1003/7, 110 00  
Praha-Nové M sto 
 

Od vodn ní: 

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona, jak stanovil stavební ú ad, t i 
roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Platnost rozhodnutí byla na žádost stavebníka již jednou 
prodloužena a to do 16.11.2017. P ed uplynutím této lh ty požádal žadatel o druhé prodloužení jeho 
platnosti z d vodu, že nebylo možné zahájení realizace stavby pro složitost projektové p ípravy stavby.  
Nejsou dokon eny projek ní práce a nem že být dosud požádáno o vydání stavebního povolení. 

Jelikož žádost neposkytovala dostate né podklady, byl žadatel dne 12.06.2017 vyzván k dopln ní žádosti 
a ízení bylo p erušeno. Žádost byla dopln na dne 08.09.2017. Stavební ú ad oznámil dne 19.09.2017 
zahájení ízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí dot eným orgán m a ú astník m ízení a 
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lh tu pro podání závazných stanovisek a 
námitek. 

Stavební ú ad posoudil d vody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Závazná 
stanoviska dot ených orgán  z stala v platnosti. Aktualizované stanovisko ÚM  Prahy 16 odd lení 
dopravy ze dne 05.09.2017 pod sp. zn. 012551/17/OVD P/Mj bylo zahrnuto do podmínek rozhodnutí o 
prodloužení platnosti.   

Lh ta byla prodloužena o 2 roky vzhledem ke složitosti zám ru a komplikované projektové p ípravy. 
Podmínka odboru dopravy ÚM  byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí s ohledem na konfliktní dopravní 
situaci na stávajícím nevyhovujícím železni ním p ejezdu ve Velké Chuchli. 

 

Žadatel k žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí p edložil: 

- Souhlasné stanovisko odboru dopravy ÚM  Praha 16 s podmínkou ze dne 05.09.2017 sp. zn. 
012551/17/OVDŽP/Mj 

 Aktualizovaná vyjád ení vlastník  a správc  dot ených inženýrských sítí:  

- UNI Promotion s.r.o., zn. 111407899, ze dne 12.07.2017 k síti Air Telecom, a.s. 
- UNI Promotion s.r.o., zn. 122402182, ze dne 12.07.2017 k síti ve správ  INETCO.CZ. a.s. 
- COPROSYS a.s., ze dne 15.06.2016 
- CETIN a.s., j. 574730/16, ze dne 05.04.2016 
- eské radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/174700/2017, ze dne 27.07.2017 
- RWE Distribu ní služby a.s., zn 5001282201, ze dne 19.04.2016 
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E23623/17, ze dne 07.07.2017 
- UPC eská republika s.r.o., zn. E013129/17, ze dne 12.07.2017 
- Vodafone Czech Republic a.s., zn 170707-1008448968, ze dne 07.07.2017 
- D-Telematika a.s., zn. 6218/2016, ze dne 19.04.2016 
- CEZ Distribuce, a.s., zn. 0100771653, ze dne 10.07.2017 
- Telco Pro Services, a.s. zn. 0200624193, ze dne 14.07.2017 
- MO SEM Praha, zn 87088/2016-8201-OÚZ-PHA, ze dne 11.05.2016 
- SŽDC státní organizace, Správa most  a tunel  j. 12698/2016-SŽDC-O  PHA-100-Bac 
- SŽDC státní organizace, Oblastní editelství Praha, ze dne 25.05.2016 
- SŽDC státní organizace, Oblastní editelství Praha, Hradle Barrandov ze dne 09.06.2016 
- eské dráhy a.s., j. 1054/2016 ze dne 04.04.2016 
- EPS a.s., zn. 421/16/KOC/Ro/3, ze dne 05.05.2016 
- Povodí Vltavy, státní podnik, zn. 22731/2016-342/Fr, ze dne 04.04.2016 
- Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, zn. 2318/16/KSUS/KLT/JRC, ze dne 20.04.2016 
- 4-Energetická a.s., ze dne 09.04.2016 
- Barrandov studio a.s., ze dne 05.04.2016 
- Bezpe nostní informa ní služba, j. 2-149/2016-BIS-39, ze dne 22.04.2016 
- eskomoravský cement a.s., ze dne 20.05.2016 
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- Dial Telecom a.s., zn. CR506440 ze dne 08.07.2017 + CR388075 ze dne 05.04.2016 
- eHamnet s.r.o., j. 15204/2017, ze dne 12.07.2017 
- Fit-Out s.r.o., j. 1789, ze dne 02.08.2017 
- Grepa Networks s.r.o., ze dne 14.07.2017 
- ICT Support s.r.o., ze dne 19.05.2016 
- iLine s.r.o., j. 2489, ze dne 20.05.2016 
- Kolektory Praha a.s., zn. 1806/027/04/16 ze dne 28.04.2016 
- eský Aeroholding a.s., j. 488/17, ze dne 20.07.2017 
- Miracle network s.r.o., j. MN12775/16/AM, ze dne 02.05.2016 
- Pe3ny Net s.r.o., ze dne 06.04.2016 
- Planet A a.s., ze dne 23.05.2016 
- RIO Media a.s., zn. Vyj-2017-0796, ze dne 07.07.2017 
- TVNET s.r.o., ze dne 30.05.2016 
- Zden k P , ze dne 12.04.2016 
- Aquaconsult s.r.o., zn. ZV 4609, ze dne 12.04.2016, 
- CentroNet s.r.o., zn. 1832/2017, ze dne 09.08.2017 
- Cznet s.r.o., j. 160800607, ze dne 07.07.2017 
- Stahl – st hovací služba, spol. s r.o. ze dne 08.08.2017 
- Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., dopravní cesta tramvaje, j. 1196/17, ze dne 10.07.2017 
- Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., dopravní cesta metro, j. 240200/595, ze dne 26.07.2017 
- Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., zákres ochranného pásma Geoprogres, . 95/2016, j. 142/2016, ze 

dne15.04.2016 
- Eltodo –Citelum s.r.o., ze dne 20.05.2016 aktualizace Trade Centre Praha a.s. ze dne 10.07.2017  
- MHMP – Kancelá  editele Magistrátu j. MHMP 8386164/2016, ze dne 09.05.2016 
- Ministerstvo R správa kabel , ze dne 06.04.2016 
- PPD a.s., ze dne 06.04.2016 
- Pražská teplárenská a.s., zn. DAM/1859/2017, ze dne 10.07.2017 
- PVS a.s., zn. 2259/16/2/02, ze dne 24.05.2016  
- PVK a.s., zn. Zadost2187, ze dne 08.04.2016 
- Sitel s.r.o., zn. 1111703723, ze dne 28.07.2017 
- Telia Carrier Czech Republic a.s., zn. 1311702039, ze dne 28.07.2017 
- Optiline a.s., zn. 1411701558, ze dne 28.07.2017 
- PREdistribuce a.s., j. 0117002990, 0117002991, 0117002992, 0117002993, 0117002994, ze dne 

31.08.2017 
- editelství silnic a dálnic R, j. 7979/16-12110, ze dne 18.05.2016    
- TSK hl. m. Prahy ze dne 31.10.2016 
- ÚM  Praha 16 úsek místního hospodá ství j. 012352/16/OMH/Zm ze dne 27.07.2016 
- M stská ást Praha – Velká Chuchle odbor stavební ze dne 03.10.2016 
- Rozhlas – Elektro Radotín, spol. s r.o. ze dne 04.04.2017 
- SŽDC státní organizace Správa osobních nádraží Praha zn 95/16 ze dne 16.12.2016   

        

Ú astníci územního ízení byli vymezeni podle § 85 stavebního zákona: 

Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou ú astníky územního ízení: 

Žadatel: 

- Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ 

Obec, na jejímž území má být požadovaný zám r uskute n n: 

- Hlavní m sto Praha, které zastupuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou ú astníky územního ízení vlastník pozemku nebo stavby, na 
kterých má být požadovaný stavební zám r uskute n n, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 
v cné právo k tomuto pozemku nebo stavb : 

a) Vlastníci a správci pozemk  nebo staveb: eská republika; Správa železni ní dopravní cesty, státní 
organizace; Povodí Vltavy, státní podnik; Ministerstvo financí; Pražská kanalizace a vodní toky, 
státní podnik"v likvidaci"; Hlavní m sto Praha, které zastupuje odbor evidence, správy a využití 
majetku Magistrátu hlavního m sta Prahy; M stská ást Praha 5; M stská ást Praha – Velká 
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Chuchle; M stská ást Praha 16; St edo eský kraj; Krajská správa a údržba silnic St edo eského 
kraje; eské dráhy, a.s.; Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová spole nost; Na tvrtích, a.s.; Turf 
Praha a.s.; DIKROT, spol. s r.o.; FROST FLOWER, s.r.o.; KONDOR, s.r.o.; Pivovary Staropramen 
s.r.o.; Podzimek a synové s.r.o.; RoBiN OIL s.r.o.; ZITEK, s.r.o.; Spole enství vlastník  jednotek 
domu Starochuchelská 14/1; ímskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – 
Hlubo epy; Jana Bauerová; Martin Be o; Eva ástková; Ing. David Draž ák; Mgr. Hana 
Draž áková; Klára Dušková; Ing. Bohuslav Florián; Renáta Gill; Ing. Ladislav Gürtler; Marie 
Gürtlerová; Alžb ta Havlová; Martin Kasl; Vilém Kocián; Libuše Kociánová; Ing. Alexandra 
N mcová; Ing. Tomáš Oliva; Zuzana Podhajská; Milan P ibík; prof. Lucie P ibíková; Ing. Monika 
P ibíková; Aleš Rozenský; Hana Rozenská; Ji í Schwanzer; Ing. Miloš Suchomel; Tomáš Šobr; Kim 
Quy Tungová; Bc. Michal Valdhans; Ing. Markéta Vá ová; Michaela Vránová; Ing. Milan Žlebek; 
Jana Žlebková 

- Subjekty dot ené dopravní a technické infrastruktury: D - Telematika a.s.; Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., len koncernu Pražská plynárenská, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; Pražská 
vodohospodá ská spole nost a.s.; Pražské vodovody a kanalizace, a.s.; PREdistribuce, a. s.; 
Telefónica Czech Republic, a.s.; ELTODO-CITELUM, s.r.o.; Kolektory Praha, a.s.; EPS, a.s.; 
Barrandov Studio a.s.; GTS Czech s.r.o.; TVNET s.r.o.; Technická správa komunikací hl.m. Prahy; 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole nost 

- Správci vodních tok : Povodí Vltavy, státní podnik; Odbor rozvoje ve ejného prostoru Magistrátu 
hlavního m sta Prahy 

Dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m 
nebo stavbám na nich m že být rozhodnutím p ímo dot eno: 

Ú astníci ízení podle § 85 odst. 2 písm. 

 b) identifikováni parcelním íslem:  

Katastrální území Hlubo epy: 545/1, 546/1, 547/1, 548, 554, 560/1, 563, 574/3, 57/5, 581/1, 581/2, 
581/4, 596/1, 596/5, 597/7, 597/8, 612/3, 613/1, 613/2, 625/1, 625/2, 630/6, 631, 749/1, 750, 1610/4, 
1610/5, 1612/1, 1612/5, 1615/1, 1616/1, 1616/3, 1630/1, 1630/6, 1735/1, 1747/1, 1747/4, 1747/7, 
1752/8, 1754/1, 1755/6, 1755/8, 1755/12, 1755/18, 1756/2, 1767/1 

Katastrální území Malá Chuchle: 6, 77, 78/15, 78/17, 79, 80, 82/1, 85, 86, 87/1, 158/14, 158/21, 
158/22, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 167, 207/2, 211, 213/2, 213/3, 214/2, 214/6, 216/1, 226/11, 
226/14 

Katastrální území Velká Chuchle: 99, 231/3, 231/4, 570/1, 596/2, 596/7, 608, 610/1, 610/2, 940, 
941/, 942, 1126, 1132/3, 1134, 1135, 1136, 1155, 1156, 1157, 1168/1, 1203, 1207/3, 1208, 1211/12, 
1211/14, 1211/16 

Katastrální území Radotín: 518, 520/3, 520/4, 521, 522/9, 527/1, 527/4, 528/8, 528/15, 531/3, 531/2, 
532, 537, 90, 2087/23, 2087/24, 2090/2, 2377, 2471/77, 2502, 2524/1, 2613, 2624/1, 2624/2, 
2647/17, 2647/17, 2647/18, 2647/19, 2647/20, 2647/21, 2647/22, 2647/23, 2647/24, 2647/25, 
2647/38, 2649 

c) Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní p edpis: 

M stská ást Praha 16; M stská ást Praha – Velká Chuchle, M stská ást Praha 5; další osoby 
dot eny nejsou (stavební zám r neodpovídá žádné z v cn  a místn  specifikovaných žádostí 
podaných u stavebního ú adu podle zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní 
pozd jších p edpis ). 

 

 

Stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis  ve 
výroku uvedených. 
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Pou ení ú astník : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního m sta 
Prahy  podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

 
 
  
Poplatek: 
Správní poplatek byl vym en podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 
písm. f) pozn. 6) ve výši 10.000,- K . 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn . 

Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 

 

 

 

 

 

Ú astníci územního ízení (podle § 85 odst. 1 stavebního zákona) – doru ení jednotliv : 

SŽDC, s.o., Stavební správa západ, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážd ná .p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Hlavní m sto Praha, zast. IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 
 

Ú astníci územního ízení (podle § 85 odst. 2 stavebního zákona) – doru ení ve ejnou vyhláškou: 

Vyv šení rozhodnutí po dobu 15 dn  na ú ední desce Ú adu m stské ásti Praha 16, Václava Balého 
23/3, Praha - Radotín, na ú ední desce Ú adu m stské ásti Praha - Velká Chuchle, U Skály 262/2, Praha 
- Velká Chuchle a na ú ední desce Ú adu m stské ásti Praha 5, nám. 14. íjna 1381/4, Praha - Smíchov. 

Zve ejn ní rozhodnutí po dobu 15 dn  zp sobem umož ujícím dálkový p ístup na webu Ú adu m stské 
ásti Praha 16, http://www.praha16.eu/Urad/Uredni-deska. 

  
 



.j. 020415/17/OVDŽP str. 7 

 
 
dot ené orgány: 
Ministerstvo ŽP R - OOHPP, IDDS: 9gsaax4 
 sídlo: Vršovická .p. 1442/65, 100 10  Praha 10-Vršovice 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát HMP - RED, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. .p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
Magistrát HMP - ODA, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní ú ad, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
ÚM  Praha 5 - OD, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: nám stí 14. íjna .p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 
ÚM  Praha 5 - OŽP, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: nám stí 14. íjna .p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 
HS hl. m. Prahy - pob. Západ, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Štefánikova .p. 247/17, 150 00  Praha 5-Smíchov 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská .p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové M sto 
Drážní ú ad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova .p. 300/8, 121 06  Praha 2-Vinohrady 
Státní plavební správa - pob. Praha, IDDS: 5e2iuqh 
 sídlo: Jankovcova .p. 1534/4, 170 04  Praha 7-Holešovice 
SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Gorazdova .p. 1969/24, 120 21  Praha 2 
K  policie hl.m. Prahy - OSDP, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová .p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
 

Na v domí: 

M stská ást Praha 16, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
M stská ást Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2 
 sídlo: U skály .p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
M stská ást Praha 5, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: nám stí 14. íjna .p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 


