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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 
Úřad městské části Praha 1 9 

se sídlem: Semilská 4 3 / 1 , 1 9 7 0 0 Praha 9 – Kbely 

odbor výstavby – stavební úřad 
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha – Kbely 

                         Telefon: 286 852 470,   IDS: ji9buvp 
 

Čj.: P19 3513/2022-OV/KR  V Praze dne  27.5.2022  

Sp.zn.: SZ P19 8886/2021   

 

 

Zámecký dvůr V 

 

Vyřizuje: 

e-mail.: 

telefon: 

Bc. Hana Kronďáková 

 Hana.Krondakova@kbely.mepnet.cz 

 286 852 470 

     
 

 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, 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") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 

stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.12.2021 podal 

Neocity 29, s.r.o., IČO 06829325, Jankovcova 1603, 170 00  Praha, 

kterého zastupuje Jiří Smola, IČO 11827581, V Pitkovičkách 327, 104 00  Praha 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

„Zámecký dvůr Vinoř“ 

Praha, Vinoř 

 

SO 02 Objekty A, B, C, E, F, G se společným suterénem 

SO 03 Objekty 8 rodinných domů D1 - D8 

SO 18 Distribuční trafostanice a rozvodna NN 

SO 22 Zpevněné plochy 

SO 23 Komunikace 

SO 24 Opěrné stěny 

SO 27 Drobná architektura  

SO 28 Zařízení staveniště - dočasná stavba 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 221/4, 222, 223, 224, 225, 226, 236, 1565/1 v katastrálním 

území Vinoř. 
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Stavba obsahuje: 

- Jedná se o obytný soubor "Zámecký dvůr Vinoř", včetně dopravní a technické infrastruktury a 

sadových úprav. Stávající ohraničení původního hospodářského dvora zůstane zachováno tím, že 

část původních objektů bude nahrazena novými bytovými domy A, B, C a řadovými domy D1 - D8, 

umístěnými po obvodu areálu. Uvnitř areálu se budou nacházet bytové domy E, F, G. Celková 

kapacita bytového domu je 134 bytových jednotek. Bytové domy A, B, C a E, F, G budou opatřeny 

společným podzemním podlažím (1.PP), kde se bude nacházet hromadná garáž (o kapacitě 216 

parkovacích stání), sklepy bytů, technické místnosti a společné prostory bytových domů. 

- Objekt A bude částečně podsklepenou dvoupodlažní stavbou s podkrovím v sedlové střeše, která 

bude obsahovat 2 podkrovní podlaží. Půdorysné rozměry objektu A budou 35,1 m x 14,9 m, max. 

výška hřebene sedlové střechy bude + 13,900 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v 

přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 

2.NP bude obsahovat balkóny. Celkem bude objekt A obsahovat 17 bytových jednotek, z toho 5 

bytových jednotek bude mezonetových. Stavba bude umístěna v severozápadním rohu pozemku 

parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, 1.PP bude ve vzdálenosti 5,2 m od hranice pozemku parc. č. 228/10 v 

k.ú. Vinoř a ve vzdálenosti 31,8 m od hranice pozemku parc. č. 245/7 v k.ú. Vinoř. 

- Objekt B bude částečně podsklepenou dvoupodlažní stavbou s podkrovím v sedlové střeše, která 

bude obsahovat 2 podkrovní podlaží. Půdorysné rozměry objektu B budou 69,5 m x 14,9 m, max. 

výška hřebene sedlové střechy bude + 13,900 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v 

přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 

2.NP bude obsahovat balkóny. Celkem bude objekt B obsahovat 34 bytových jednotek, z toho 10 

bytových jednotek bude mezonetových. Stavba bude umístěna na západní straně pozemku parc. č. 

221/4 v k.ú. Vinoř, 1.PP bude ve vzdálenosti 5,2 m od hranic pozemků parc. č. 228/1 a 233 v k.ú. 

Vinoř. Mezi nadzemní části objektu A a objektu B bude vzdálenost 10 m. 

- Objekt C bude plně podsklepenou dvoupodlažní stavbou s podkrovím v sedlové střeše, která bude 

obsahovat 2 podkrovní podlaží. Půdorysné rozměry objektu C budou 69,5 m x 14,9 m, max. výška 

hřebene sedlové střechy bude + 13,900 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí 

objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 2.NP 

bude obsahovat balkóny. Celkem bude objekt C obsahovat 34 bytových jednotek, z toho 10 

bytových jednotek bude mezonetových. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 223 a 224 v 

k.ú. Vinoř, ve vzdálenosti 7,55 m od pozemku parc. č. 227/1, 3,5 m od pozemku parc. č. 1565/1 a 

cca 32 m od pozemku parc. č. 1563/1 vše v k.ú. Vinoř.   

- Objekty D1 - D8 budou nepodsklepené jednopodlažní řadové rodinné domy s podkrovím v sedlové 

střeše, které budou uspořádané do dvou skupin po 4 objektech. Půdorysné rozměry každého 

rodinného domu budou 10 m x 9 m, max. výška hřebene sedlové střechy bude +8,200 m od +/- 

0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí objektu, u D1 a D2 je ve výšce + 249,26 m n.m. 

Bpv., u D3 a D4 je ve výšce + 249,56 m n.m. Bpv., u D5 a D6 je ve výšce + 249,86 m n.m. Bpv. a u 

D7 a D8 je ve výšce + 250,16 m n.m. Bpv.. Každý z rodinných domů bude obsahovat 1 bytovou 

jednotku velikosti 5+kk. Ke každému rodinnému domu bude náležet zahrada ve formě předzahrádky. 

Rodinné domy budou umístěny při východní hranici pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř. 

- Objekt E bude plně podsklepenou třípodlažní stavbou. Půdorysné rozměry objektu E budou 39 m x 

15,1 m, max. výška atiky ploché střechy bude + 10,050 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce 

podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat 

předzahrádky, 2.NP bude obsahovat lodžie a 3.NP lodžie a terasy. Celkem bude objekt E obsahovat 

15 bytových jednotek, z toho 3 bytové jednotky budou mezonetové. Stavba bude umístěna ve středu 

pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, nadzemní část bude ve vzdálenosti 16,3 m od objektu B a 23,7 

m od objektu F. 

- Objekt F bude plně podsklepenou třípodlažní stavbou. Půdorysné rozměry objektu F budou 39 m x 

15,1 m, max. výška atiky ploché střechy bude + 10,050 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce 

podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat 

předzahrádky, 2.NP bude obsahovat lodžie a 3.NP lodžie a terasy. Celkem bude objekt F obsahovat 

14 bytových jednotek, z toho 3 bytové jednotky budou mezonetové. Stavba bude umístěna ve středu 

pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, nadzemní část bude ve vzdálenosti 16,3 m od objektu B a 23,7 

m od objektu G. 
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- Objekt G bude plně podsklepenou třípodlažní stavbou. Půdorysné rozměry objektu G budou 39 m x 

15,1 m, max. výška atiky ploché střechy bude + 10,050 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce 

podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat 

předzahrádky, 2.NP bude obsahovat lodžie a 3.NP lodžie a terasy. Celkem bude objekt G obsahovat 

12 bytových jednotek, z toho 3 bytové jednotky budou mezonetové. Stavba bude umístěna v jižní 

části pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, nadzemní část bude ve vzdálenosti 24,1 m od  pozemku 

parc. č. 221/6 v k.ú. Vinoř a 23,7 m od objektu C. 

- Výjezd a vjezd do areálu bude z komunikace Živanická stávajícím vjezdem. Vlastní areál je řešený 

jako obytná zóna, s komunikačním vjezdem do podzemních garáží a dvěma dalšími rameny obslužné 

komunikace. Podél místních obslužných komunikací jsou navržena parkovací stání pro osobní 

automobily. Na pozemcích záměru bude uspokojeno celkem 259 parkovacích stání, z toho 18 

parkovacích stání bude sloužit pro jiné účely než bydlení. 

- Parter kolem bytových domů bude tvořen veřejnými prostory, soukromými předzahrádkami 

rezidentů a pěšími cestami na Vinořský park a zámek. Součástí úpravy veřejného prostranství bude i 

vodní plocha umístěna v parkové upravené části před objektem kovárny a bytovým domem A. Pro 

vyrovnání terénu jsou navrženy četné opěrné zdi. Oplocení předzahrádek bude o výšce 1 m a bude 

tvořeno pletivovým oplocením nebo gabionovými zídkami s popínavou zelení. Na pozemku parc. č. 

1565/1 v k.ú. Vinoř, v ploše ZMK jsou navrženy sadové úpravy. 

- Příjezdová trasa na staveniště bude vedena komunikacemi Mladoboleslavská a Živanická s vjezdem 

do areálu stávajícím vjezdem. Staveniště se bude nacházet převážně na pozemcích stavebníka, 

buňkoviště bude umístěno v severní části pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř. Staveniště bude 

oploceno.  

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný architekt 

Ing. arch. David Wittassek ČKA 03078; autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Ing. 

Libor Voborský ČKAIT 0011933; autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb Ing. Martin 

Pospíšil, PhD. ČKAIT 0008046; autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. technická 

zařízení Ing. Karel Kadavý ČKAIT 003132; autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, 

spec. vytápění a vzduchotechnika Ing. Martin Šmolík ČKAIT 0001497; autorizovaný technik pro 

techniku prostředí staveb, spec. zdravotní technika Mgr. Tomáš Minařík ČKAIT 1006187; 

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení Jitka Marková 

ČKAIT 0101377; autorizovaná inženýr pro dopravní stavby Ing. Bohumil Rachůnek ČKAIT 

0009893; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 31.12.2025. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude určen výběrovým řízením. V souladu s 

ust. § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu 

předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

Doklad o oprávnění vybraného zhotovitele včetně oznámení termínu zahájení stavby bude 

stavebnímu úřadu předložen nejpozději 10 dnů před zahájením stavebních prací.  

5. Při provádění prašných zemních nebo stavebních prací bude zamezeno prašnosti kropením vodou. 

6. Nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého materiálu, např. 

plachtou. 

7. V případě znečištění veřejných komunikací dopravou ze stavby budou komunikace neprodleně 

očištěny. 

8. Všichni pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámeni s výše uvedenými opatřeními k 

omezení prašnosti. 

9. Odkryté suché a sypké plochy a deponie prašného materiálu budou skrápěny (zvlhčovány) příp. 

zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo jiným účinným způsobem (překrytím fólií, sítí, 

plachtou), a to zejména při větrném počasí (překračuje-li rychlost větru 5 m/s). 
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10. Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech 

nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. 

11. Lešení kolem stavebních objektů vybavit protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření prašnosti do 

okolí. 

12. Bude dodržována zásada čištění vozidel vyjíždějících na vozovku; vhodné jsou např. štěrková lože 

příp. roštové pásy, které pomocí otřesů odstraňují nečistoty z podvozků, vodní lázně s tlakovým 

čištěním nebo kombinace omytí  a přejezdů přes retardéry. 

13. Provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací. 

14. Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínek na staveništi (technický 

stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření). 

15. Před započetím užívání stavby (před vydáním kolaudačního souhlasu) je nutno předložit protokol z 

měření, vypracovaný v souladu s §32a zákona, prokazující, že hlučnost všech instalovaných 

stacionárních zdrojů splňují hygienické limity v denní i noční době ve venkovním chráněném 

prostoru nejbližší stavby, ve vnitřních chráněných prostorách pak hygienické limity LAmax podle 

způsobu využití.  

16. Bude dodržena koordinace stanovená TSK, a.s. v koordinačním vyjádření ze dne 5.1.2022 č.j. 

TSK/45918/21/1110/Še. 

17. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen kolaudační souhlas/rozhodnutí příslušného 

vodoprávního úřadu k vodním dílům. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Neocity 29, s.r.o., Jankovcova 1603, 170 00  Praha 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 30.12.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi 

podklady pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.2.2022 pod č.j. P19 807/2022-OV/KR vyzván 

k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.3.2022. 

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SZ P19 1307/2021, č.j. P19 

4193/2021-OV/KR dne 10.6.2021 (nabytí právní moci dne 20.7.2021).  

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení pod č.j. P19 2589/2022-OV/KR ze dne 

20.4.2022 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 

15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 

stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 

požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu 

řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stanoviska sdělili: 

- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, EVM - evidence majetku vyjádření dne 21.3.2022 č.j. MHMP 

500041/2022 

- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OCP závazné stanovisko dne 2.2.2022 č.j. MHMP 189321/2022 
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- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor bezpečnosti závazné stanovisko dne 24.1.2022 č.j. MHMP 

126031/2022 

- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OPP dne 15.2.2022 č.j. MHMP 279134/2022 

sdělení 

- HS hl.m. Prahy závazné stanovisko dne 30.11.2021 č.j. HSHMP 75529/2021 

- HZS hl. m. Prahy závazné stanovisko dne 6.1.2022 č.j. HSAA-14637-3/2021 

- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vyjádření dne 21.3.2022 č.j. 2765/22 

- Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy stanovisko dne 9.12.2021 č.j. KRPA-320644-1/ČJ-

2021-0000DŽ 

- Městská část Praha 19, OŽPD závazné stanovisko dne 28.1.2022 č.j. P19 8328/2021/OŽPD/We 

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. vyjádření dne 3.1.2022 

č.j. 2022/OSDS/0036 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. vyjádření dne 31.1.2022 č.j. ZADOST202115185 

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření dne 31.1.2022 č.j. ZADOST202115185 

- PREdistribuce, a.s. vyjádření dne 28.2.2022 č.j. 300098975 

- Státní energetická inspekce závazné stanovisko dne 4.1.2022 č.j. SEI-0047/2022/10.100 

- Státní energetická inspekce závazné stanovisko dne 12.1.2022 č.j. SEI-0059/2022/10.100 

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. stanovisko dne 12.1.2022 č.j. 

TSK/45918/21/1109/Kon 

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vyjádření dne 5.1.2022 č.j. TSK/45918/21/1110/Še 

Koordinace 

- Technologie hlavního města Prahy, a.s. vyjádření dne 1.12.2021 č.j. VPD-03706/2021 

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. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

- Mgr. Naďa Černá, Ing. Jan Dědíček, Martina Dědíčková, Michael Halík, Kateřina Halíková, Čestmír 

Charvát, Ing. Miroslav Láska, Mgr. Martin Maxa, Ing. Eliška Maxová, Michal Mestek, Jaroslava 

Mesteková, Petr Nouša, Pavel Pešat, Martina Řebíček, Bc. Petr Řebíček, Jiří Trávníček, Martin 

Vevera, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, EVM - evidence majetku, Krajské ředitelství policie 

Středočeského kraje, Lesy České republiky, s.p., Městská část Praha-Vinoř, Waldviertler Sparkasse 

Bank AG 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy, 

odboru stavebního řádu, se sídlem Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 podáním u zdejšího správního 

orgánu. 
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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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- před zahájením stavby 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, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 

zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

- před dokončením stavby je povinen stavebník podat stavebnímu úřadu žádost o kolaudační souhlas. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 Ing.  Ivana Peterková  

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby 

  

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 18 

odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 20500 Kč byl zaplacen. 

 

 

 

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce) k vyzvednutí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: 

- Ověřená dokumentace stavby 

- štítek „Stavba povolena“ 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

1. Jiří Smola, IDDS: 9q7ga7b 

 sídlo: V Pitkovičkách č.p. 327, Praha 10-Pitkovice, 104 00  Praha 114 

 zastoupení pro: Neocity 29, s.r.o., Jankovcova 1603, 170 00  Praha 

2. Mgr. Naďa Černá, IDDS: xx5kecj 

 trvalý pobyt: Rousovická č.p. 630/16, Praha 8-Čimice, 181 00  Praha 81 

3. Ing. Jan Dědíček, Stulíková č.p. 1378, Praha 9-Kyje, 198 00  Praha 98 

4. Martina Dědíčková, IDDS: 3zscuzd 

 trvalý pobyt: Stulíková č.p. 1378, Praha 9-Kyje, 198 00  Praha 98 

5. Michael Halík, Vinořské náměstí č.p. 129/1, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

6. Kateřina Halíková, Vinořské náměstí č.p. 129/1, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

7. Čestmír Charvát, Vinořské náměstí č.p. 50, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

8. Ing. Miroslav Láska, IDDS: inh2ef4 

 trvalý pobyt: Za můstkem č.p. 299/8, Praha 9-Miškovice, 196 00  Praha 96 

9. Mgr. Martin Maxa, IDDS: kzqx754 

 trvalý pobyt: Vinořské náměstí č.p. 144, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

10. Ing. Eliška Maxová, IDDS: pvm2ppj 

 trvalý pobyt: Vinořské náměstí č.p. 144, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

11. Michal Mestek, Vinořské náměstí č.p. 36, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

12. Jaroslava Mesteková, Vinořské náměstí č.p. 36, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

13. Petr Nouša, Vinořské náměstí č.p. 40, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

14. Pavel Pešat, Vinořské náměstí č.p. 129/1, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

15. Martina Řebíček, Vinořské náměstí č.p. 127, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

16. Bc. Petr Řebíček, Vinořské náměstí č.p. 127, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

17. Jiří Trávníček, Vinořské náměstí č.p. 34, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

18. Martin Vevera, Vinořské náměstí č.p. 128, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

19. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, EVM - evidence majetku, IDDS: 48ia97h 

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

20. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u 

 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

21. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

22. Městská část Praha-Vinoř, IDDS: m5pbt2p 

 sídlo: Bohdanečská č.p. 97, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 

23. Waldviertler Sparkasse Bank AG, IDDS: ihyc2cw 

 sídlo: Klášterská č.p. 126, Jindřichův Hradec II, 377 01  Jindřichův Hradec 1 

  

dotčené správní úřady 

24. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, , 110 00  Praha 1 

25. Městská část Praha 19, OŽPD, Semilská č.p. 43/1, Praha 9-Kbely, 197 00  Praha 97 

 

Na vědomí: 

Spis 
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