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ROZHODNUTÍ

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán příslušný
dle § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve věci odvolání, které podala
Pražská teplárenská a.s., IČO 45273600, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
proti rozhodnutí, které vydal k žádosti o stavební povolení Společenství vlastníků jednotek
Bouřilova 1105, Praha 9, IČO 03408183, Bouřilova 1105/8, Praha 9 - Černý Most, 198 00,
které zastupuje Niersberger Instalace, s.r.o., IČO 64577252, Tyršova 2075, 256 01 Benešov
u Prahy, Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby pod č.j. UMCP14/18/29776/OV/MELO,
spis.zn. UMCP14/18/21507/OV/MĚLO dne 24. 7. 2018, kterým bylo rozhodnuto o vydání
stavebního povolení na stavbu
,,Rekonstrukce zdroje tepla, ul. Bouřilova č.p. 1105, č. parc. 64, k.ú. Černý Most – SP“
na pozemku parc. č. 64 v katastrálním území Černý Most, rozhodl dle § 90 odst. 5 správního
řádu takto:
Odvolání, které podala Pražská teplárenská a.s., IČO 45273600, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha
7 - Holešovice se dle § 90 odst. 5 správního řádu zamítá a rozhodnutí
č.j.:
UMCP14/18/29776/OV/MELO,
spis.zn.:
UMCP14/18/21507/OV/MELO
ze dne 24. 7. 2018 se potvrzuje.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního
orgánu:
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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
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Společenství vlastníků jednotek Bouřilova 1105, Praha 9, Bouřilova 1105/8,
Praha 9 - Černý Most, 198 00 Praha
Ing. Radek Iltis, nar. 28. 8. 1979, Bouřilova 1105/8, Praha 9 - Černý Most, 198 00
Odborový svaz KOVO, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Pavel Valenta, nar. 18. 4. 1989, Němčice 31, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Klára Pačesová, nar. 9. 4. 1979, Klokočná 81, 251 64 Mnichovice
Jarmila Máčilová, nar. 13. 4. 1960, Nadhumení 329, Mladcová, 760 01 Zlín 1
Karolína Nováková, nar. 3. 8. 1993, Bouřilova 1105/8, Praha 9 - Černý Most, 198 00 Praha
Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech
a Moravy, Táboritská 1000/232, Žižkov, 130 00 Praha 3
Mgr. Vladimír Plachta, nar. 9. 12. 1978, Bouřilova 1105/8, Praha 9 - Černý Most, 198 00
Praha
Fengman Songová, nar. 13. 10. 1967, Hvězdova 1567/23, 140 00 Praha 4 – Nusle
Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, náměstí Winstona Churchilla
1800/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Roman Šeda, nar. 30. 1. 1969, Bouřilova 1105/8, Praha 9 - Černý Most, 198 00 Praha
Ivana Šedová, nar. 1. 7. 1969, Bouřilova 1105/8, Praha 9 - Černý Most, 198 00 Praha
Ing. Tomáš Janál, nar. 12. 6. 1986, Bouřilova 1105/8, Praha 9 - Černý Most, 198 00 Praha
Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy,
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ, Na břehu 579/33, Vysočany, 190 00 Praha 9
Odborový svaz hasičů, náměstí Winstona Churchilla 1800/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
Odborový svaz ECHO, náměstí Winstona Churchilla 1800/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České
republiky, Tyršova 1811/66, Nové Město, 120 00 Praha 2
Jan Horecký, nar. 4. 9. 1983, Brněnská 1258/7, 664 34 Kuřim
Soňa Hýnarová, nar. 1. 6. 1963, Fantova 1784/28, Praha 5 - Stodůlky, 155 00 Praha
Petr Valenta, nar. 8. 8. 1984, Němčice 31, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, náměstí
Winstona Churchilla 1800/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
Irina Saryyeva, nar. 14. 5. 1975, Bouřilova 1105/8, 198 00, Praha 9 – Černý Most
Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády, náměstí Winstona
Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Radek Dobrý, nar. 26. 8. 1982, Na Kozinci 31/8, 286 01 Čáslav - Staré Město
Stanislava Dobrá, nar. 4. 1. 1978, Na Kozinci 31/8, 286 01 Čáslav - Staré Město
Odůvodnění:
Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby (dále jen ,,stavební úřad“) vydal dne 24. 7. 2018
pod č.j. UMCP14/18/29776/OV/MELO, spis.zn. UMCP14/18/21507/OV/MELO rozhodnutí,
kterým bylo rozhodnuto o vydání stavebního povolení na stavbu ,,Rekonstrukce zdroje tepla, ul.
Bouřilova č.p. 1105, č. parc. 64, k.ú. Černý Most – SP“ na pozemku
parc. č. 64 v katastrálním území Černý Most. Proti tomuto rozhodnutí podala Pražská
teplárenská a.s., IČO 45273600, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice
(dále jen ,,odvolatel“) odvolání.
Odvolací správní orgán po ověření, že odvolání bylo podáno účastníkem řízení, následně
zkoumal, zda bylo odvolání podáno v zákonem stanovené lhůtě. Dle ust. § 86 odst. 1 správního
řádu se odvolání podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Lhůta je zachována, pokud je odvolání podáno ve lhůtě k poštovní přepravě. Z obsahu spisu
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vyplývá, že rozhodnutí bylo doručeno dne 6. 8. 2018 a odvolání bylo podáno dne 21. 8. 2018.
Odvolání bylo podáno včas a je přípustné.
Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost
přezkoumává v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný
zájem. V souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům
na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení,
se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit
dříve.
Stavební úřad podle § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis podaného odvolání všem
účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu vyjádřili.
K odvolání se podáním ze dne 30. 8. 2018 vyjádřila Niersberger Instalace s.r.o., IČO 64577252,
Tyršova 2075, 256 01 Benešov, která zastupuje Společenství vlastníků jednotek Bouřilova
1105, IČO 03408183, Praha 9, která uvedla, že s námitkami v podaném odvolání nesouhlasí,
a to z těch důvodů, že dne 18. 2. 2018 byl zpracován energetický posudek a následně byly
začátkem března podány žádosti o vydání stanovisek DOSS (dotčené orgány státní správy),
tzn., že energetický posudek nemůže zohledňovat zdražení, které nastalo až od března 2018.
Ve vyjádření Niersberger Instalace s.r.o. dále uvedla, že s ohledem na neustálé změny cen
komodit by mohl být energetický posudek neustále aktualizován a zároveň je nutné vzít
v úvahu, že pokud nastane zdražení zemního plynu, je logické, že se zároveň navýší i cena tepla
dodávaného ze systému CZT (centrálního zdroje tepla), neboť cena zemního plynu je jedním
z podmíněných vstupů při kalkulaci ceny tepla.
Dále se k odvolání podáním ze dne 4. 9. 2018 vyjádřil Odborový svaz KOVO,
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, který uvedl, že s námitkami v podaném odvolání
nesouhlasí z důvodu, že energetický posudek z 18. 2. 2018 nemůže zohledňovat zdražení
energií, ke kterému došlo od března roku 2018.
Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí
podle § 87 správního řádu, předal spis Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru stavebního řádu
(dále jen ,,odvolací správní orgán“).
Z předloženého spisového materiálu odvolací správní orgán zjistil, že žádost o vydání
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, kterou podalo Společenství vlastníků jednotek
Bouřilova 1105, IČO 03408183, Praha 9, zastoupeno Niersberger Instalace s.r.o., IČO
64577252, Tyršova 2075, 256 01 Benešov, byla podána dne 28. 5. 2018, a to včetně
souhlasného závazného stanoviska a vyjádření Odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu
městské části Praha 14 ze dne 12. 4. 2018 a závazného stanoviska Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy ze dne 19. 3. 2018. Opatřením č.j. UMCP14/18/23239/OV/MELO, sp. zn.
UMCP14/18/21507/OV/MELO ze dne 6. 6. 2018 bylo účastníkům řízení oznámeno zahájení
stavebního řízení ve výše uvedené věci.
Z předloženého spisového materiálu bylo dále zjištěno, že je objekt bytovým domem. Objekt
má v jedné polovině 12 podlaží a ve druhé polovině 10 podlaží s jedním podzemním podlažím
a nástavbou, která zahrnuje strojovnu výtahu. V objektu je 63 bytových jednotek. Záměrem
stavebníka je změna zdroje tepla. V současné době je objekt napojen na horkovod a zdrojem
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tepla je výměníková stanice osazená v 1. PP objektu. Tato výměníková stanice zajišťuje
vytápění a ohřev teplé vody. V prostoru stávající výměníkové stanice bude provedeno odpojení
CZT (centrální zdroj tepla) a vybudování nového zdroje tepla. Novým zdrojem tepla budou dva
plynové kondenzační kotle s příkonem do 99kW, které nahradí stávající zdroj – výměníkovou
stanici. Rekonstruován bude také rozdělovač a sběrač pro vytápění, nově bude osazen zásobník
pro ohřev teplé vody, expanzní a dopouštěcí zařízení, úpravna vody a komín, který bude veden
vně po fasádě až nad střechu objektu. Ve stávající výměníkové stanici bude odstraněna nenosná
dělící příčka mezi stávající výměníkovou stanicí a stávajícím skladem.
Nyní je teplo do objektu dodáváno Pražskou teplárenskou a.s. horkovodním systémem.
Z ekonomických důvodů se vlastník objektu, rozhodl řešit dodávky tepla na vytápění a ohřev
teplé vody vlastním plynovým zdrojem - vysoce účinnými a ekologickými kondenzačními kotli.
Předložená projektová dokumentace (dále jen PD) byla zpracována v 02/2018 - zemní plyn,
v 02/2018 -vytápění a 02/2018 – stavební část. Projektová dokumentace je posuzována podle
Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (PSP).
Odvolatel v odvolání uplatnil níže uvedené odvolací námitky (psány kurzivou ve zkrácené
verzi) a odvolací správní orgán k nim zaujímá následující stanovisko.
Menší tepelné zdroje nepodléhají žádné kontrole, zdroj Pražské teplárenské a.s. splňuje všechny
ekologické normy a stanovené limity a je monitorován 24 hodin denně. Případné povolení
výstavby nové plynové kotelny je v rozporu se zákonem č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření
energií.
Skutečnost, že odvolatel provozuje SZTE (soustava zásobování tepelnou energií)
dle energetického zákona ve veřejném zájmu a že SZTE je šetrným systémem dodávek tepelné
energie v širší oblasti i pro více odběratelů, nedává odvolateli právo jako soukromé osobě
a podnikateli s tepelnou energií osobovat si oproti jiným subjektům právo na ochranu veřejných
zájmů a oponovat stavebnímu záměru jiných soukromých osob z pozice ochránce veřejných
zájmů, která mu nepřísluší.
Námitka není důvodná.
Výstavba plynových kotlů bude mít vliv na kvalitu ovzduší a přispěje ke zhoršení ovzduší již
exponované lokality.
Dle ust. § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší ,,právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to
technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo
ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato
povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy
energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo
zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky
přijatelné.“ Ze znění citovaného ustanovení lze dovodit, že ochrana ovzduší je prioritně
zajištěna povinností využívat SZTE, neboť tento způsob zásobování teplem redukuje
znečišťování ovzduší emisemi tím, že teplo je produkováno z centrální zdroje. Výjimkou
z tohoto pravidla je situace, kdy změnu stávajícího zásobování teplem ze SZTE a přechod
na stacionární zdroj odůvodňuje technická možnost a ekonomická přijatelnost takového řešení.
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Podmínka ekonomické nepřijatelnosti stávajícího centrálního způsobu vytápění byla do zákona
vkomponována pro vyvážení zájmu na ochraně ovzduší a práva na svobodnou volbu způsobu
vytápění a možnosti vyvázat se ze smluvních obchodních vztahů, nejsou-li pro odběratele
ekonomicky přijatelné. Změna způsobu vytápění v dané věci je tak z pohledu zákona o ochraně
ovzduší podmíněna zjištěním, že pro odběratele již není ekonomicky přijatelné využívat
dodávky tepla ze SZTE a je pro něj ekonomicky přijatelnější přejít na vlastní způsob vytápění,
který je v dané věci předmětem stavebního povolení. Posouzení ekonomické přijatelnosti jiného
způsobu vytápění z hlediska zákona o ochraně ovzduší se nově (po přijetí novely zákona
o ochraně ovzduší účinné od 1. 1. 2017) posuzuje doložením energetického posudku
vyžadovaného zákonem o ochraně ovzduší. V daném případě byl tento posudek podkladem pro
vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší – odboru dopravy a ochrany prostředí
ÚMČ Praha 14 č.j. UMCP14/18/15644/ODOP/KLEH ze dne 12. 4. 2018.
Námitka není důvodná.
Právnické a fyzické osoby jsou při změnách stávajících staveb povinny, je-li to technicky možné
a ekonomicky přijatelné, využít centrálních zdrojů tepla.
Ze studie, zpracované Ing. Janem Antonínem, Ph.D., energetickým specialistou ve smyslu
zákona č. 406/2000 Sb., certifikovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu, číslo oprávnění
1270 (dále jen „zpracovatel studie“) vyplývá, že zpracovatel vycházel ze skutečné spotřeby
tepla v posledních třech let, tedy 2015 - 2018. Byla vyhodnocena cena tepla z vlastní plynové
kotelny a porovnána s cenou tepla od společnosti Pražská teplárenská, a.s. Do ceny tepla
z plynové kotelny je kromě nákladu na zemní plyn zahrnut náklad na energii, doplňování vody
do systému vytápění, stálé náklady na obsluhu, opravy, údržbu a revize a zejména náklady
na reinvestice zařízení po 18-ti letech. Ze studie vyplývá návratnost investice na 7 let.
Předpokládaná úspora na teplo činí za jednu topnou sezónu cca 492 500 Kč. Jaký další důkaz
ekonomické nepřijatelnosti stávajícího řešení odvolatel požaduje, není zřejmé a odvolatel ho ani
nespecifikuje.
V otázce ekonomické přijatelnosti odvolací správní orgán poukazuje na rozsudek
NSS čj. 10 As 84/2014 - 59 ze dne 29. 9. 2014, který k dané otázce judikoval, že „Ve stavebním
řízení o změně způsobu vytápění vedeného podle § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve spojení s § 16
odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, není provozovatel soustavy zásobování
tepelnou energií účastníkem řízení na základě posuzování ekonomické přijatelnosti změny
způsobu vytápění pro stavebníka.“.
Z rozsudku NSS čj. 4 As 174/2015-39 ze dne 17. 12. 2015 vyplývá, že „Ve stavebním řízení
nejsou předmětem posuzování žádosti o stavební povolení otázky ekonomické výhodnosti
či nevýhodnosti stavby“. Z rozsudku dále vyplývá, že „právo uplatňovat jiné námitky
stěžovateli nepřiznává ani energetický zákon. Podle § 77 odst. 5 tohoto zákona je nezbytné
projednat změnu vytápění stavby ve stavebním řízení. To znamená, že energetický zákon ve své
prvé podmínce – provedení stavebního řízení – nedává stěžovateli více práv, než má ve
stavebním řízení dle § 114 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s důvodem svého účastenství“.
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Podle ustanovení § 77 odst. 5 věta první energetického zákona „Změna způsobu dodávky nebo
změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem
orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí.“.
Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě
stavebního řízení (§ 108 stavebního zákona). Ve stavebním řízení může účastník řízení uplatnit
podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona námitky „…proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. … k námitkám, které překračují
rozsah uvedený ve větě první …, se nepřihlíží.“ Citované zákonné ustanovení tedy neopravňuje
osobu v postavení účastníka řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona k podání
jakýchkoliv námitek, ale jen takových, které jsou spojeny s přímým dotčením na právech
zakládajících jeho účastenství. Odvolatel může být dotčen na právech k tepelnému zařízení
umístěnému v bytovém domě, pokud jsou na tomto jeho zařízení či technologii činěny nějaké
zásahy.
Námitka není důvodná.
Vzhledem k výše uvedenému bylo proto rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále
odvolat.
Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem
odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.

Ing. Markéta Vacínová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky
Obdrží:
I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolatel, doporučeně, fyz. os. do vl.
rukou
1. Niersberger Instalace, s.r.o., IDDS: 2iep897, sídlo: Tyršova č.p. 2075, 256 01 Benešov u
Prahy, zástupce Společenství vlastníků jednotek Bouřilova 1105,Praha 9, IDDS: keaz3w7
sídlo: Bouřilova č.p. 1105/8, Praha 9-Černý Most, 198 00
2. Ing. Radek Iltis, Bouřilova č.p. 1105/8, Praha 9-Černý Most, 198 00
3. Odborový svaz KOVO, náměstí Winstona Churchilla č.p. 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
4. Pavel Valenta, Němčice č.p. 31, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
5. Klára Pačesová, Klokočná č.p. 81, 251 64 Mnichovice
6. Jarmila Máčilová, Nadhumení č.p. 329, Mladcová, 760 01 Zlín 1
7. Karolína Nováková, Bouřilova č.p. 1105/8, Praha 9-Černý Most, 198 00
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8. Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech
a Moravy, Táboritská č.p. 1000/232, Žižkov, 130 00 Praha 3
9. Mgr. Vladimír Plachta, Bouřilova č.p. 1105/8, Praha 9 - Černý Most, 198 00
10. Fengman Songová, Hvězdova č.p. 1567/23, 140 00 Praha 4-Nusle
11. Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, náměstí Winstona Churchilla č.p.
1800/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
12. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy, náměstí Winstona Churchilla č.p. 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
13. Roman Šeda, Bouřilova č.p. 1105/8, Praha 9-Černý Most, 198 00
14. Ivana Šedová, Bouřilova č.p. 1105/8, Praha 9-Černý Most, 198 00
15. Ing. Tomáš Janál, Bouřilova č.p. 1105/8, Praha 9-Černý Most, 198 00
16. Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy,
náměstí Winstona Churchilla č.p. 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
17. ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ, Na břehu č.p. 579/33, Vysočany, 190 00
Praha 9
18. Odborový svaz hasičů, náměstí Winstona Churchilla č.p. 1800/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
19. Odborový svaz ECHO, IDDS: d3npet7
sídlo: náměstí Winstona Churchilla č.p. 1800/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
20. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České
republiky, IDDS: 8s7cvmz
sídlo: Tyršova č.p. 1811/66, Nové Město, 120 00 Praha 2
21. Jan Horecký, Brněnská č.p. 1258/7, 664 34 Kuřim
22. Soňa Hýnarová, Fantova č.p. 1784/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00
23. Petr Valenta, Němčice č.p. 31, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
24. Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, náměstí
Winstona Churchilla č.p. 1800/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
25. Irina Saryyeva, Bouřilova č.p. 1105/8, 198 00, Praha 9
26. Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády, náměstí Winstona Churchilla
č.p. 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
27. Radek Dobrý, Na Kozinci č.p. 31/8, 286 01 Čáslav-Staré Město
28. Stanislava Dobrá, Na Kozinci č.p. 31/8, 286 01 Čáslav-Staré Město
II. ostatní
29. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
30. Pražská plynárenská distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny 500/44, 140 00
31. Společenství vlastníků jednotek Bouřilova 1105, Praha 9, IDDS: keaz3w7
sídlo: Bouřilova č.p. 1105/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
32. Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Černý Most, 198
00 + SPIS
na vědomí MHMP STR/Kv
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