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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

.

VEREJNOU VYHLASKOU

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako
speciální stavební úřad příslušný podle ~ 16 odst. 1 a ~ 40 odst. 4 písm. a) zákona o
pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, a ~ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále Jen
“stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ~ 109 až 114 stavebního zákona
žádost o stavební povoleni, kterou dne 22.12.2015 podala

Obec Psáry, IČO 00241580, Pražská 137, 25244 Psáry

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

I. Vydává podle * 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:
“Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany“

(dále jen “stavba“) na pozemcích parc. č. 343/33, 343/175 (dříve část p. p. k. 365), 369/4,
369/1 2, 369/1 4, 369/1 5, 369/16, 369/1 7, 369/1 8, 379/2, 686/7, 689, p. p. k. 364, 366, 367, 368/1
v katastrálním území Dolní Jirčany.

Stavba obsahuje:
- stavební úpravy stávající komunikace ul. Sportovců, zejména v úseku s jednostrannou

zástavbou, v úseku se stávající oboustrannou zástavbou se jedná pouze o opravu
stávajících povrchů a provedeni nových zpevněných povrchů ve stávajícím šířkovém
uspořádání, se zachováním všech vazeb na stávající okolní komunikace v místech
napojení.

- Úpravu povrchů — vozovka z asfaltového krytu, vstupy a vjezdy z betonové dlažby,
zpevněná plocha z polovegetační dlažby, dle výkresu „Vzorové příčné řezy“ - č.p. D.2.2.5.

- Odvodnění — odvádění dešťových vod bude zajištěno novou dešťovou kanalizací pomoci
podélného a příčného spádu přes uliční vpusti, či z prostorových důvodu liniovým žlabem,
do stávající dešťové kanalizace.
Dopravní značení — ve smyslu ustanovení ~ 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000 Sb. ve
zněni pozdějších předpisů, stanovujeme místní úpravu provozu na pozemních
komunikacích dle výkresů „SITUACE“ — č.p. D.2.2.2 v projektové dokumentaci. Dopravní
značení bude osazeno dle TP.
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II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval: Ing. Madin Horejš, CKAIT — 0002706, z 11/2014, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení specielního stavebního úřadu.

2) Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou, oprávněnou
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle
zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude specielnímu stavebnímu
úřadu předložen před zahájením prací.

3) Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami
somezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)

4) Budou respektovány podmínky vyjádření a rozhodnutí správců dotčených sítí a
dotčených orgánů státní správy — nedílná součást stavebního povolení:
- MěU Cernošice OZP, ze dne 8.1.2016 pod čj. MUCE 141 5/2016 OZP/Kin
- HZS Stř.kraje ze dne 16.12.2015 ev.č. PZ -664-2/2015/PD
- PPD, a.s. ze dne 30.12.2015 zn. 4541/Se/OSDS/2015
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 10.11.2015 pod čj. 0200380065
.. CETIN, a.s. ze dne 10/11/2015 pod čj.732134/15

5) Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným
silničním správním úřadem, cca I měsíc před samotným prováděním prací dle zákona
13/1997Sb..

6) Stavebník zajistí vytyčeríi prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a

technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1 990 Sb., o bezpečnosti práce a
technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi.

8) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na
provádění staveb, a příslušné technické normy.

9) Vyskytnou Ii se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí
být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuelních úprav,
nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.

10) Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského
úřadu Cernošice OSÚ, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

11) Stavební úpravy komunikací budou koordinovány s výstavbou cyklostezky a
inženýrských sítí.

12) Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky
podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním
deníku.

13) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během
stavby budou dodržovány ustanovení CSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

14) V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp.
Bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.

15) Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/97 Sb. o odpadech. Stavební
odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou
skládku.

16) Před zahájením stavby je nutné umístit u vstupu na staveniště tabuli s údaji o povolené
stavbě a ponechat ji tam až do doby kolaudace.

17) Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání
kolaudačního souhlasu.

18) Pro vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce
předloží stavebník tyto doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejích
částí:

- dokumentace skutečného provedení stavby
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- doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentací a v
souladu s ~ 156 stavebního zákona

- geometrický plán zaměření dokončené stavby
- protokoly o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení zpracované

oprávněnou osobou
- doklad o zapracování výsledků zatěžovacích zkoušek při provádění stavby
- doklad o odborné likvidaci odpadu oprávněnou firmou
- stavební deník
- všechny další doklady, atesty a revizní zprávy
- výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby

příp. všechny další atesty a revizní zprávy vyplvající z platných právních předpisů

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Psáry, Pražská 137, 25244 Psáry

Odůvodnění:

Dne 22.12.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno OÚ Jesenice, odd. výstavby, dne 4.7.2014
pod č.j. OúJ/08201/KM.

V souladu s ~ 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád‘) oznámil silniční
správní úřad veřejnou vyhláškou dne 2.3.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad v předmětném opatření určil lhůtu, do kdy
mohli dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení námitky a to nejpozději do 15
dnů od doručení oznámení.

Zahájení stavebního řízení bylo na úřední desce Městského úřadu Černošice a způsobem
umožňující dálkový přístup, vyvěšeno dne 2.3.2016 a sejmuto dne 18.3.2016.

Silniční správní 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 technické požadavky na stavby a podmínky
územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.

Bylo doloženo a stanoviska sdělili:

- MěÚ Černošice OŽP, ze dne 8.1.2016 pod čj. MUCE 141512016 OZP/Kin
- HZS Stř.kraje ze dne 16.12.2015 ev.č. PZ -664- 2/2015/PD
- PPD, a.s. ze dne 30.12.2015 zn. 4541/Se/OSDSI2O15
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 10.11.2015 pod čj. 0200380065
- CETIN, a.s. ze dne 10/11/2015 pod čj.732134/15
- MÚ Jesenice, odd. stavební úřad, souhlas podle ~15 SZ ze dne 16.12.2015 pod čj.

MěÚJ/14849/201 5NoM
- Smlouva mezi obcí Psáry a Jiřím Sedláčkem, Mgr. Ing. Miroslavou Sedláčkovou ze dne

23.2.2015
- Smlouva mezi obci Psáry a Jiřinou Mazancovou ze dne 23.2.2015
- Smlouva mezi obcí Psáry a Radkou Bunterovou, Miroslavem Cečrlem, Monikou Mlejnkovou,

Ladislavou Petříčkovou, Stanislavou Romanovou ze dne 23.2.2015
- Smlouva mezi obcí Psáry a Radko Fleissigovou, Martinem Papáčkem, Martinem Krejzou ze

dne 23.2.2015

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnuti.
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Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Radka Búnterová, Míroslav Čečrle, Monika Mlejnková, Ladislava Petříčková, Stanislava
Romanová, Jiří Sedláček, Mgr. Miroslava Sedláčková, Jiřina Mazancová, Jaroslav Pokorný,
Vladimír Pokorný, Martin Papáček, Radka Fleissigová, Martin Krejza,

Vlastníci pozemků č.parc.: 343/21, 343/156, 369/1, 369/3, 369/5, 369/7, 369/8, 369/9,
369/10, 369/11, 369/13, p. p. k. 361, 362, 363 vše v katastrálním území Dolní Jirčany.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Byly uplatněny tyto námitky:

Účastník Martin Krejza podal dne 15.3.2016 námitku pod č.j. 19111/2016, kde uvádí:

Na základě přijatého dopisu, vedeného pod spis. značkou výst. :71505/2015/Sp, ze dne 1. 3.
2016, poukazuji na skutečnost, že na základě podané žádosti obce Psán,, dne 22. 12. 2015, na
“Rekonstrukci komunikace a dešťové kanalizace v ulici Sportovců, k. ú. Dolní Jirčany‘ nejsou
zcela vykoupeny veškeré pozemky na tuto rekonstrukct

Konkrétně se jedná o pozemek Č. 368/1, jehož jsem z 50% spoluvlastníkem, společně se
spoluvlastníky: 1/ Radka Fleissigová (25% podíl), Opařanská C. p. 75/6, Praha 4 - Libuš, 142
00. 2/Martin Papáček (25% podíl), Palmetová C. p. 2186/19, Praha 4-Komořany, 143 00.

S obcí Psán, jsem se pokoušel na základě několika návrhů Jak problematiku s komunikací
Sportovců řešit ‘Změna územního plánu viz příloha 1“

Není tak přeci možné zahájit kompletní rekonstrukci v ulici Sportovců, nejsou-li všechny přilehlé
pozemky ve výlučném vlastnictví obce Psán,. Navíc neznám projektovou dokumentaci a
doposud jsem neměl možnost ji vidět. Nevím, jak je řešena překládka optického kabelu která
vede přes dotčené pozemky.

Námitka byla k možnosti vyjádření předána stavebníku, obci Psáry, která ve svém podání ze
dne 1.4.2016 pod č.j. 22532/2016 uvádí:

Pan Martin Krejza (spoluvlastník pozemku par. č. 368/1) namítá, že nemůže být uskutečněna
předmětná stavba, pokud nejsou zcela vykoupeny veškeré pozemky na tuto rekonstrukci a
všechny přilehlé pozemky (přilehlé ke stavbě) nejsou ve výlučném vlastnictví obce Psán,. Dále
namítá, že nezná projektovou dokumentaci a doposud ji neměl možnost vidět a neví, jak je
řešena překládka optického kabelu, která vede přes dotčené pozemky. Stavební zákon
nepožaduje, aby před zahájením stavby byly veškeré pozemky, na níž bude realizována stavba,
ve vlastnictví investora. ~ 110 odst 2) z. 183/2006 Sb, Stavební zákon požaduje, aby žadatel
doložil doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu K
žádost o vydání stavebního povolení byla doložena smlouva o budoucí smlouvě kupní a
souhlas se zřízením stavby ze dne 9.2.2015 resp. 23.2.2015, ve které p. Krejza souhlasí se
stavbou a po zaměření dokončené stavby s odprodejem svého podílu na pozemku par.č. 368/1
pod předmětnou stavbou.

Požadavek aby obec vlastnila před zahájením stavby všechny přilehlé pozemky ke stavbě,
nemá žádnou zákonnou oporu a tato námitka je zcela neopodstatněná. Námitka, že neměl
možnost vidět a seznámit se s projektovou dokumentací je nepravdivá a zavádějící. Dne 3.3.
2016 obdržel „Oznámení“, ve kterém je seznámen se svými právy mj. nahlížet do podkladů
rozhodnutí. S tím souvisí i překládka optického kabelu.

Speciální stavební úřad posoudil námitku účastníka Martina Krejzy a konstatuje, že se
ztotožňuje s vyjádření stavebníka, obci Psáry, protože lze provádět stavbu na cizím pozemku
na základě smlouvy, která byla doložena jako podklad tohoto stavebního řízení, dále účastníci
obdrželi oznámení o zahájení stavebního řízení, účastník Martin Krejza převzal oznámení dne
3.3.2016, kde je uvedeno, že účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí, tzn. i do
příslušné projektové dokumentace. Z těchto důvodů speciální stavební úřad nebude k
námitkám účastníka Martina Krejzy přihlížet.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručeni ke krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu
Cernošice, odbor stavební úřád, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice. 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.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště 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.

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.

I Špaček v.r.
r.~(eren ddělení dopravy OSU

estský úřad Černošice
“otisk úředního razítka“

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 10 000,- Kč byl zaplacen.

str. 5
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Obd rži:
účastníci (dodejky)
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe
Radka Bünterová, Komenského náměstí č.p. 105, 271 01 Nové Strašecí
Miroslav Cečrle, Rtyně nad Bílinou č.p. 113,41762 Partner Rtyně nad Bílinou
Monika Mlejnková, Husova č.p. 825, 271 01 Nové Strašecí
Ladislava Petříčková, Hornická č.p. 199, 254 01 Jílové u Prahy
Stanislava Romanová, Hornická č.p. 199, 25401 Jílové u Prahy
Jiří Sedláček, IDDS: yes3euy
Mgr. Miroslava Sedláčková, Hlavní č.p. 31, Dolní Jirčany, 25244 Psáry
Jiřina Mazancová, V Horkách č.p. 1730/3, Nusle, 14000 Praha 4
Jaroslav Pokorný, Hrnčířská č.p. 30, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy
Vladimír Pokorný, Voletinská č.p. 350, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
Martin Papáček, Palmetová č.p. 2186/19, Praha 4-Komořany, 14300 Praha 412
Radka Fleissigová, Opařanská č.p. 75/6, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
Martin Krejza, Hlavní čp. 868, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura, as., IDDS: qa7425t
Pražská plynárenská Distribuce, as., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt

účastníkům uvedeným v 9 115 odst. 5 stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou
zveřejněním po dobu 15 dnů:
Vlastníci pozemku Č. parc.: 343/21, 343/156, 369/1, 369/3, 369/5, 369/7, 369/8, 369/9, 369/10,
369/11 ‚ 369/13, p. p. k. 361, 362, 363 vše v katastrálním území Dolní Jirčany.

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Řevnice, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Cernošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 12000 Praha 2
Městský úřad Jesenice, odd.výstavby, IDDS: 3nzb42m



ČERNOŠICE
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
12000 Praha 2

Spis. ZN. výst:715O5I2O15ISp V Praze dne 12.5.2016
Čj.: MUCE 33285/2016 osu
vyřizuje: Pavel Špaček, Podskalská 19, Praha 2
telle-mail: 221 982 2331 pavel.spacek@mestocernosice.cz

mocí Re:

ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako
příslušný správní orgán vydal dne 4.5.2016 pod č.j. MUCE 31148/2016 OSU rozhodnutí, které
se týká vydání stavebního povoleni na stavbu:

“Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany“

(dále Jen “stavba“) na pozemcích parc. 6. 343/33, 343/175 (dříve část p. p. k. 367), 369/4,
369/12, 369/14, 369/15, 369/16, 369/17, 369/18, 379/2, 686/7, 689, p. p. k. 364, 365, 366, 368/1
v katastrálním území Dolni Jirčany.

Správní orgán rozhodnutím podle ~ 70 zákona č. 500/2004 Sb. (dále Jen “správní řád“),
opravuje v písemném vyhotoveni rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výrokové části
v definování pozemků stavby a to tak, že původní seznam:

na pozemcích parc. č. 343/33, 343/175 (dříve část p. p. k. 3j~), 369/4, 369/12, 369/14, 369/15,
369/16, 369/1 7, 369/1 8, 379/Z 686/7, 689, p. p. /c 364, 366, ~fZ 368/1 v katastrálním území
Dolní Jirčan.y

nahrazuje:

na pozemcích parc. č. 343/33, 343/1 75 (dříve část p. p. k. AZ), 369/4, 369/12, 369/14, 369/15,
369/1 6, 369/1 7, 369/18, 379/2, 686/7, 689, p. p. Ic 364, ~ 366, 368/1 v katastrálním území
Dolní Jirčany.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Odůvodnění:

Ve výroku písemného vyhotoveni rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost. Správni orgán
rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Radka Bünterová, Miroslav Čečrle, Monika Mlejnková, Ladislava Petříčková, Stanislava
Romanová, Jiří Sedláček, Mgr. Miroslava Sedláčková, Jiřina Mazancová, Jaroslav Pokorný,
Vladimír Pokorný, Martin Papáček, Radka Fleissigová, Martin Krejza,

Vlastníci pozemků č.parc.: 343/21, 343/156, 369/1, 369/3, 369/5, 36917, 369/8, 369/9,
369/10, 369/11 • 369/13, p. p. k. 361, 362, 363 vše v katastrálním území Dolní Jirčany.

Poučení účastníků:

Podle 5 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník,
který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5, podáním
u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřád, se sídlem Riegrova 1209, 252 28
Černošice. podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má
odkladný účinek.

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

(~ĺadc

-2ref~ret~ oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
“otisk úředního razítka“

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeni a sejmutí oznámeni.

Obdrží:
účastnici (dodejky)
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe
Radka Bünterová, Komenského náměstí čp. 105, 271 01 Nové Strašecí
Miroslav Čečrle, Rtyně nad Bílinou č.p. 113,41762 Partner Rtyně nad Bílinou
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Monika Mlejnková, Husova č.p. 825, 271 01 Nové Strašecí
Ladislava Petříčková, Hornická č.p. 199, 25401 Jílové u Prahy
Stanislava Romanová, Hornická č.p. 199, 254 01 Jílové u Prahy
Jiří Sedláček, IDDS: yes3euy
Mgr Miroslava Sedláčková, Hlavní č.p. 31, Dolní Jirčany, 25244 Psáry
Jiřina Mazancová, V Horkách č.p. 1730/3, Nusle, 140 00 Praha 4
Jaroslav Pokorný, Hrnčířská č.p. 30, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy
Vladimír Pokorný, Voletinská čp. 350, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
Martin Papáček, Palmetová čp. 2186/1 9, Praha 4-Komořany, 14300 Praha 412
Radka Fleissigová, Opařanská č.p. 75/6, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
Martin Krejza, Hlavní č.p. 868, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Ceská telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t
Pražská plynárenská Distribuce, as., člen koncernu Pražská plynárenská, as., IDDS: w9qfskt

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Revnice, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 12000 Praha 2
Městský úřad Jesenice, stavební úřad, IDDS: 3nzb42m




