MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad

Č.j.:UMCP1 445325/2020

Spis. Zn.

Za správnost vyhotovení: / tel:

S UMCP1/289085/2020/VÝS-Hd-2/p.č.2536

Ing. Barbora Hodanová / 221097187

Datum
9.10.2020

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne …………………….

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
Výroková část:
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. č. 55/2000 Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu
stavby před jejím dokončením, kterou dne 2.7.2020 podala a dne 2.9.2020 doplnila společnost
Prague CBD, s.r.o., IČO 04723082, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové
Město, kterou zastupuje Mgr. Karel Štochl, IČO 71019472, Dubinská 300, 267 24
Hostomice pod Brdy
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby
stavební jáma pro záchranný archeologický průzkum - I. etapa
Praha 1, Nové Město, Na Florenci
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2536, 2537/100 a 2535/2 (zastavěná plocha a nádvoří) ,
2537/169, 2334/1, 2334/6, 2537/162, 2537/163, 2537/101, 2537/1 (ostatní plocha) vše v katastrálním
území Nové Město.
-

Zajištění stavební jámy, v současné době zajištěné expirujícími zemními kotvami, rozepřením
stávajícího pažení konstrukcí spodní stavby nového objektu do úrovně stropu 1. PP. Navrhovaný
rozsah z hlediska statiky a funkčnosti řešení představuje vybudování ŽB konstrukcí stavby v rozsahu:
piloty, sloupy, vybrané stěny a rozepřené konstrukce. Změna stavby před dokončením bude
provedena na pozemcích parc. č. 2536, 2537/100 a 2537/169, k.ú. Nové Město.

II.

Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1.

Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, kterou v červenci 2020 vypracoval
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, autorizovaný architekt ČKA 00195, ověřené v řízení o této změně;
jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
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2.

Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 08/2021.

3.

Při realizaci stavby nebude použito sousedních pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka,
aniž by takové práce byly smluvně upraveny mezi stavebníkem a vlastníky těchto pozemků.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Prague CBD, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město

Odůvodnění:
Dne 2.7.2020 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Tuto žádost stavebník
doplnil podáním ze dne 2.9.2020.
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, vydal na stavbu společné povolení spis.zn. S
UMCP1/013762/2017/VÝS-Am-2/Florenc, parc.č. 2536 ze dne 22.2.2017 (p.m. 15.3.2017).
Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se
změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Rozsah a účel stavby:
Stavební úpravy spočívají v úpravě stávajícího zajištění stavební jámy pomocí železobetonových
konstrukcí provedených v mezích stavební jámy a v mezích stávajícího zajištění (boční stěny a dno) a
nepřesahující přilehlý terén. Železobetonové konstrukce stávající dožilé pažení stavební jámy rozepřou a
prodlouží tak funkci zajištění stavební jámy pro přípravu záměru stavby administrativní budovy, která
byla umístěna rozhodnutím sp.zn. S UMCP1/021863/2020/VÝS-Hd-2/p.č.2536 ze dne 17.4.2020.
Navržené železobetonové konstrukce jsou v pozicích hlavních železobetonových konstrukcí podzemních
podlaží do úrovně 1. PP umístěné novostavby a budou tak moci být v budoucnu použity jako její finální
součást.
V řízení bylo zjištěno:
- Vlastnictví stavby (pozemku) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro hlavní město Prahu ze dne 15.9.2020, LV č. 6814, kat. území Nové Město.
- Projektová dokumentace byla připojena k žádosti a je zpracována oprávněnou osobou.
K žádosti o stavební povolení stavebník připojil doklady podle §110 odst. 2 stavebního zákona:

-

projektovou dokumentaci ke změně stavby před jejím dokončením, kterou v červenci 2020
vypracoval Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, autorizovaný architekt ČKA 00195, a jednotlivé
specializace osoby, které prokázaly oprávnění k této činnosti,

-

plnou moc pro Mgr. Karla Štochla k zastupování stavebníka a zároveň vlastníka ze dne
20.12.2018

-

závazné stanovisko orgánu památkové péče – MHMP OPP č.j. MHMP 1815102/2019 ze dne
7.10.2019,
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-

vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví – Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP
45127/2020 ze dne 28.7.2020,

-

koordinované závazné stanovisko na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva – Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA-10887-3/2020 ze dne 26.7.2020,

-

závazné stanovisko silničního správního úřadu – Odboru péče o veřejný prostor, oddělení
dopravy ÚMČ P1 č.j. ÚMČP1 327613/2020/ODOP/071/Pi ze dne 7.8.2020

-

závazné stanovisko Odboru péče o veřejný prostor, oddělení životního prostředí ÚMČP1 OŽP čj.
ÚMČP1/327613/OŽPŘÍ ze dne 12.8.2020

-

závazné stanovisko Drážního úřadu zn. MP-SOP1633/20-2/Lj DUCR-44759/20/Lj ze dne
6.8.2020

Přezkum žádosti podle § 111 stavebního zákona:
Soulad s územním rozhodnutím
- §111 písm. a) - stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s
podmínkami společného rozhodnutí spis.zn. S UMCP1/013762/2017/VÝS-Am-2/Florenc, parc.č.
2536 ze dne 22.2.2017 a to zejména v těchto částech:
Stavba je v souladu s podmínkami č. 1-2 pro umístění stavby stanovené ve společném rozhodnutí:
1. Stavební jáma
a. Na pozemcích parc. č. 2536, 2537/169 a 2537/100 v k.ú. Nové Město bude vyhloubena stavební jáma
pro umožnění záchranného archeologického výzkumu mezi ulicí Na Florenci a Masarykovým
nádražím pro přípravu záměru stavby administrativní budovy
b. Celková plocha jámy bude 6.200 m2, hloubka je navržena v úrovni 11 m = 183,58 Bpv pod úrovní
komunikace na kótě 194,58 m n.m. (Bpv) = Bpv± 0,000, objem výkopku činí 68.200 m3.
Splnění podmínky č. 1 bylo prokázáno v projektové dokumentaci. Nové konstrukce zajištění jámy
nepřesahují hranice stavební jámy, počítá se s jejich trvalým využitím v novostavbě administrativní
budovy.
Splnění podmínek 2-5 bylo prokázáno v projektové dokumentaci.
Soulad s obecnými požadavky na výstavbu:
-

§111 písm. b) – stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající
míře jsou řešeny požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace splňuje technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze dle nařízení
č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy). Stavba byla posouzena dle technických
požadavků na stavby a zařízení a na jejich provádění (dále jen „stavební požadavky“), zejména:
Dle § 39 – Základní zásady a požadavky – v dokumentaci zpracované oprávněnou autorizovanou osobou
bylo prokázáno, že budou splněny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, na hygienu, ochranu
zdraví a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, jak vyplývá mimo jiné ze souhrnné
technické zprávy část B. 2 a dále z kladných závazných stanovisek příslušných dotčených orgánů,
zejména HZS hl. m. Prahy, MHMP OPP, ÚMČ P1 OŽP.
dle § 41 – zakládání staveb – konstrukční část je vypracována autorizovaným inženýrem pro statiku a
dynamiku staveb (Ing. Václav Toman, ČKAIT 0004603), posouzení stávajícího zajištění stavební jámy a
návrh alternativ pro prodloužení funkce zajištění bylo zpracováno autorizovaným inženýrem pro
geotechniku (Ing. Karel Staněk, ČKAIT 0000668)
Dle § 43 – Obecné požadavky – v dokumentaci zpracované autorizovanou osobou je prokázáno, že změna
stavby před jejím dokončením je navržena tak, že jejím prováděním a užíváním nedojde
k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost a zdravé životní podmínky a životní prostředí nad
limity dané v jiných právních předpisech, jak vyplývá také z kladných stanovisek dotčených orgánů mimo
jiné na úseku požární bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí.
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Obecné technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb se u tohoto záměru – konstrukce pro úpravu zajištění stavební jámy
neuplatní.
- §111 písm. c) – stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě. Včasné vybudování technického,
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem není třeba, jelikož se jedná pouze o zabezpečující konstrukce stavební jámy, u kterých se
užívání předpokládá až v rámci jejich použití v plánované novostavbě administrativního objektu.
- §111 písm. d) – stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy (včetně připojeného závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP
v části I. v rozsahu týkajícím se podzemní část stavby) a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek
rozhodnutí stavební úřad nezahrnul zejména požadavky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů,
které byly zapracovány do projektové dokumentace (viz textová část B, odst. B.1 písm. e) - informace o
zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů), dále požadavky
vyplývající z obecně platných právních předpisů, a požadavky, jejichž řešení je vázáno posouzením v
samostatném správním řízení. Tímto stavební úřad ověřil, že předložené podklady k žádosti o stavební
povolení vyhovují požadavkům dotčených orgánů a zabezpečil jejich plnění.

Upozornění:
V případě, že by následná „samostatná správní řízení“, která jsou podmínkou závazného
stanoviska OPP MHMP a budou vedená Odborem památkové péče MHMP, měla za
následek takovou změnu projektové dokumentace, která by byla v rozporu s projektovou
dokumentací ověřenou stavebním úřadem při nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a
nebyla to změna spočívající v nepodstatných odchylkách ve smyslu § 118 odst. 7
stavebního zákona, je stavebník povinen projednat úpravu projektové dokumentace v
řízení o změně stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona a současně
doložit závazná stanoviska všech dotčených orgánů, které vydaly závazná stanoviska k
projektové dokumentaci v rámci tohoto ukončeného stavebního řízení.
Odůvodnění výběru účastníků:
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 stanovil okruh účastníků řízení o změně stavby před jejím dokončením
podle § 109 ve spojení s § 118 stavebního zákona v rozsahu, v jakém se posuzovaná změna dotýká jejich
práv tak, že účastníkem řízení je podle § 109 písm. a), b) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem řízení stavebník –
společnost Prague CBD, s.r.o., IČO 04723082, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou
zastupuje Mgr. Karel Štochl, IČO 71019472, Dubinská 300, 267 24 Hostomice pod Brdy. Stavebník je
současně vlastníkem pozemků č. 2536, 2537/100 a 2537/169, k.ú. Nové Město, dle LV 6814.
Podle § 109 písm. e) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 2) správního řádu je účastníkem řízení
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno. Za tyto účastníky, jejichž vlastnické právo bylo ověřeno dálkovým přístupem do
katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, stavební úřad považuje:
-

vlastníka pozemků parc. č. 195/1, 209/1, 2334/1 a 2334/6 v k.ú. Nové Město, LV 1143 – Hl. m.
Praha, MHMP Odbor evidence, správy a využití majetku

-

vlastníka pozemků parc. č. 2537/1, 2537/101, 2537/162 a 2535/2 v k.ú. Nové Město, LV 3104 –
České dráhy, a.s.

-

vlastníka pozemků parc. č. 203 a 204/1 v k.ú. Nové Město, LV 183 – Správa uložišť
radioaktivních odpadů

-

vlastníka pozemků parc. č. 2334/2 a 2334/3 v k.ú. Nové Město, LV 556 – Dopravní podnik hl.m.
Prahy, akciová společnost

-

vlastníka pozemku parc. č. 208 v k.ú. Nové Město, LV 1525 – Ústav pro českou literaturu AV
ČR, v. v. i.

-

vlastník pozemku parc. č. 198/1 v k.ú. Nové Město, LV 6132 – Florentinum ASSET, a.s.
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vlastník pozemku parc. č. 207 v k.ú. Nové Město, LV 1412 – Českomoravská záruční a rozvojová
banka, a.s.

Podle § 109 písm. f) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 2) správního řádu je účastníkem řízení ten,
kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Za tyto účastníky, jejichž vlastnické právo bylo ověřeno
dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, stavební úřad
považuje:
-

oprávněný z věcného břemene k pozemku parc. č. 2537/163 v k.ú. Nové Město – Správa železnic,
státní organizace

-

oprávněný z věcného břemene k pozemku parc. č. 2334/1 v k.ú. Nové Město – PREdistribuce,
a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., GTS Czech
s.r.o., Dial Telecom, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Triola a.s., T-Mobile Czech
Republic a.s., Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

-

oprávněný z věcného břemene k pozemku parc. č. 2334/6 v k.ú. Nové Město – GTS Czech s.r.o.,
Dial Telecom, a.s.

Podle § 27 odst. 3 správního řádu jsou účastníky rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Za
tyto účastníky, jejichž vlastnické právo bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, stavební úřad považuje:
-

zástavní právo smluvní k pozemku parc. č. 2537/100, 2537/169, 2536 v k.ú. Nové Město –
Československá obchodní banka, a.s.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se
změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jako i zájmů chráněných
dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje
obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění na povinnosti vyplývající ze stavebního zákona nebo jiných právních předpisů:

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního
stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Při provádění stavby je stavebník povinen
umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
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ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
zajistit, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy.

Při provádění stavby je zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník, povinen
vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona.
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi.
dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hl.
m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech).
Ověřená projektová dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě budou
stavebníkovi předány po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad se v provedeném stavebním řízení důsledně zabýval podklady pro vydání rozhodnutí, v
odůvodnění uvedl tyto podklady, dále také uvedl úvahy, kterými se jakožto správní orgán řídil při jejich
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s
námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřeními k podkladům rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka
Ing. Václav Vaněk v.r.
zastupující vedoucí stavebního úřadu ÚMČ P1
Poplatek:
Správní poplatek podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 21.9.2020.
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Obdrží:
Účastníci stavebního řízení:
A. Stavebník (na doručenku)
Mgr. Karel Štochl, Dubinská č.p. 300, 267 24 Hostomice pod Brdy
zastoupení pro: Prague CBD, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město
B. Účastníci dle § 109 SZ (na doručenku)
- §109 písm e)
vlastník pozemků parc.č. 2334/1 a 2334/6 v k.ú. Nové Město:
Hl. m. Praha, MHMP odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
vlastník pozemků parc.č. 2537/1, 2537/101, 2537/162 a 2535/2 v k.ú. Nové Město:
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
vlastník pozemků parc.č. 195/1 a 209/1 v k.ú. Nové Město:
Hl. m. Praha, MHMP odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
vlastník pozemků parc.č. 203 a 204/1 v k.ú. Nové Město:
Správa úložišť radioaktivních odpadů, IDDS: 6qsigjs
sídlo: Dlážděná č.p. 1004/6, 110 00 Praha 1-Nové Město
vlastník pozemků parc.č. 2334/2 a 2334/3 v k.ú. Nové Město:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
vlastník pozemku parc.č. 208 v k.ú. Nové Město:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., IDDS: nq8ie7m
sídlo: Na Florenci č.p. 1420/3, 110 00 Praha 1-Nové Město
vlastník pozemku parc.č. 198/1 v k.ú. Nové Město:
Florentinum ASSET, a.s., IDDS: x7f5rrh
sídlo: Na příkopě č.p. 858/20, 110 00 Praha 1-Nové Město
vlastník pozemku parc.č. 207 v k.ú. Nové Město:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IDDS: w9hdkyj
sídlo: Jeruzalémská č.p. 964/4, 110 00 Praha 1-Nové Město
- §109 písm f)
Oprávněný z věcného břemene k pozemku parc. č. 2537/163 v k.ú. Nové Město:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Oprávněný z věcného břemene k pozemku
p.č.2334/1 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
GTS Czech s.r.o., IDDS: ygwch5i
sídlo: Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
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Triola a.s., IDDS: xxigrqb
sídlo: 5. května č.p. 1640/65, 140 00 Praha 4-Nusle
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
Oprávněný z věcného břemene k pozemku
p.č.2334/6 GTS Czech s.r.o., IDDS: ygwch5i
sídlo: Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
- dle §27 odst. 3 správního řádu
Zástavní právo smluvní k pozemku p.č.2537/100, 2537/169, 2536 v k.ú. Nové Město:
Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
dotčené orgány
Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení dopravy, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00
Praha 1-Nové Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí, Vodičkova č.p. 681/18,
110 00 Praha 1-Nové Město
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Legerova č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
spisy
technik/plány+ověř. dokumentace
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