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P/íloliy

ŽÁDOST

Věci

O ST AVEBNÍ

POVOLENÍ

i

podle ustanoyení e)1IO odst. ! a 2 zákona č. l 83/2006 sb., o úzcmním plánování a stavcbnfm řádu
(stavebnf zákon), a íj L8b vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnčjší úpravě úzcmního rozhodování,
územního opatřenf a stavebního řádu

CAST
I. ldentiííkaění

úda,je stavebnáho

A

záměru

(název, inísto, účeí stavby)
- MÚK Beranka"

Názcv:

,,DII

Místo stavby:

krqj: [-IIavní město Praha
okres: Hlavní město Praha
](.Ú.: IIorni

Účel

výstavba miinoúrovňové

stavby:

II. Identifikační

Počernicc

úd;je

křižovat]cy

v 1<m 3,2 dálnice D1 L

stavctmíka

(fyzická osoba uvedejmčno, příjmení, datum narození, tnísto trvalého pol»ytu popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s mfs[em trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatcískou
činností, uvede fyzická osoba jméno, pří,jmcní, datíim narozcní, íC, bylo-]i přiděleno, n'iísto trvaíóho
pobytu popMpadětéž adresu pro doručování, ncní-li shodná s místem črvalého pobytu; právnická osoba
uvcdc název nebo obchodní íirmu, IC, bylo-li liřidčleno, aďresusídla popřfpadě tóž adresupro doručování,
není-]i shodná s adresou sídla, osobu oprávněn.ou jednat jménem právnické osoby)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon/

mobilní

teíefon: Ing, Lenka Zloská, tel.: 284 009 295

Fax / e-mail: lenka.z]oska@rsd.cz
Datová schránka: zjq4rhz

Podává-li žádost vícc osol»,připqiujf se údaje obsažeiť v tomto bodě V sainostatnépřfíoze:
[l

ano

[g nc

uI. Stavební,iedná
g

samostatně

% je zastoupen;v případčzastoupenf
nazákladě plné mocijc lilná tnoc liřipojcna v samostatnépříloze
(u fyyzické osoby se uvcde jméno, př4jmcrrí, dattun narozcní, místo trvalóho pobytu, popřípadě též
adresapro doruěování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; prámická osoba uvcde název nebo

l

IČ:, bylo-li

firmii,

obcho

shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou
Ateliór

inžcnýrských

projektování

popřípaďě

adresu sidla,

přidčlcno,

jednat jménem

l>
pro doruč'ováiií,

též adresu

právnické

ncní-li

osoby):

staveb, s.r.o.

24b, l40 00 Praha 4 - Michle

Olíradní

TČ: 61853267
Zastocipen:

íng, KarIem

Telefon/mobilní

tcíefon:

schránka:

241 481 215 / 603 478 085

1cqpz4a

Úďa,je o stavebuím

IV.

Pokornou

veronika.pokorna@apis-sro.eu

Fax/e-mail:
Datová

/ Veronikou

Nejedlým

a jeho popis

záměrii

ffi nová stavba
0

změna dokončené

[l

soubor staveb

stavby (nástavba,

přístavba,

stavební úprava)

[l podmiňující liřeložky sítí technickó ínfrastruktury
[l

stavby zařízení staveniště

0 stavba byla umístěna úzeri'uím
pod č.j. MCI)20043022/20l8/OVUR/Kr.
stavebního
právní

řádu Magistrátu

h]. m. Prahy dnc 19,6.2020

pod č.j. Mí-IMP825633/2020.

Rozhodnutí

nabylo

moci dne 10.7.2020.

ZákJadi'ií

údaje o stavebním

účel užívání
jeho

které vydal Stavební ťiřad MČ Prahy 20 dne 10.8.2018
rozhodnutím,
odboru
bylo zmčnéno rozhodnutím
Toto rozhodnutí (výrokílI)

ělenění,

prostředí

záméru podIe projektové

zastavěná plocha,

stavby,

technickém

a o souvisejících

dokumentace

počet nadzemních

net+o výrobním

zařízení,

(obcc, cilice, číslo popisnó / evidenční,

a podzemních

budoucím

provozu

výška

podlaží,
a jeho

vlivu

/ hloubka
na zdraví

stavby),
a životrí

opatřcnfch:

Jcdaáseo novostavbuinímoúnúvňovókřižovatky v km 3,2 dálníce D llobsahující snescnístáv$:;'iho mostního
ob.jektu a výstavbu novóho, ílvě olcruž,ní křižovatlcy, cyklostezku
tělesa dálnice a přilchlých

podól komunikacc

a stavební ťípravy slávajícího

odpoěívek.

Stavba za1irm4je nový mogtní ob,jekt (nadjezd) všířkovém uspořádání 3 jízdní pruhy sjednostrannýin
chodnfkem a cyklostezkou a poc3jezdcylclostezkypod budoucí propqjovací lcomunikaci k ul. Ve Žlíblcu. Součástf
stavby jsoxi dálc dvě kolelctorové komunikace podél dálnicc Dl1 a okrajů prostoru ČS PHM, kten:' uinožní jal<
připojení a oďpojet'ií včtví budoucí lcřiž;ovatky, tak i nájezdy/výjezdy do/z prostorů ČS PHM. Větve miinoúrovňové
del(ovité křižovatky

budou vybaveny dvěma malými okružními

navazující komunikacc

(koinunilcační

propojcní II/6l1 - Dll

křížovatkamí

Křižovatlcy

tvoří základ pro budoucí

a komunikační propojení Dl l-Klánovice),

Součásď záměm jsou Laké přeložky odlučovaěů ropnýcli látck a vodovodu, vybudování
systómu odvodnění v místech MÚKBeranka,

dálc umístění portálů dopravního inforinačního

dešt'ové lcana1izace a
systému a dopravního

značení na dálnici Dll.
Dále jsou navrženy přcložky

kabeloyých

vedcní NN, vcderí

sití clcktronickýcli

komunikací

a veřejného

osvčtlení, ťipravy hláselc tísňového volání a stavlya opíocenL
Stavba bude užívána dle zákona č. 13/]997

sb., o pozcmních komuníkací, vc znění pozdčjších předpisů.

2

Jedtiá se o stavbu trvalou.
Stavba
zákoi'ia

byla jako

č. 100/2001

záměr,,MÚK

Beranka

na DlI

a komunikační

spojka"

posuzována

v procesu

sb., Ve znění pozdějš'ích předpisů.

Stavba se skládá z následuiících stavebních objektů:
přípravy

SO OOO

Objekty

SO OO1

Demolice

SO 020

Příprava

SO 100
SO íOl

Obiekty pozemních komunikací
Komunikace ŘSD

SO 120

Komunikace

stavenišíě

stávajícího

mostu

územf

TSK

SO 135

Napojení

na stávající

SO 136

Provizorní

napojení

SO 180

Dopravní

SO t90.1

Svisté

SO 190.2

Portály

SO 193

Svislé

SO 200
SO 201

Mostní obiekty
Most MÚK

SO 202

Podjezd

80

300

ul. Bořetickou
na stávající

cyklostezku

do Klánovic

opatření

a vodorovné

dopravrff

pro dopravnf
a vodorovné

značení
dopravní

značení

- ŘSD

- ŘSD
značení

- TSK

a zdi

cyklostezky

Vodohospodářské

objekty
sttany

SO 301

Odvodnění

pravé

SO 302

Odvodněrff

levé strany

SO 304

Přeložka

SO 330

Úprava stávající

SO 340

Přeložka

vodovodu

SO 360

Retenční

příkop

- pravá

SO 361

Retenční

příkop

- levá strana

SO 380

Úpravy stávajících

SO 400

Elektro

a sdělovaeí obiekty

SO 440

Veřejné

osvětlení

P

SO 441

Veřejné

osvětlení

L

SO 442

Veřejné

osvětlení

křižovatky

SO 485

Demontáž

SO 492

Úprava

SO 497

Kamerový

SO 800

Obielcty úpravy

SO 801

Vegetaění

úpravy

ŘSD

SO 806

Vegetační

úpravy

TSK

SO 810

Příprava

risazovací

dešťové

dešťové

ťtzemí

DI1

strana

meliorací

neprovozovaných

tísňového

ďohled

kanalizace

ŘSD

stávajících

hlásek

nádrž:e na levostranné

volání

a meteostanice

území

a ploch

dočasného

záboru

vedení

odpočívce

EIA

podle

SO 830

RekuJtívace

SO 860

Oplocení

SO 900

Vohiá

SO 991

Sdružený

Změna
v užfvání

řada
prostup pro iťenýrské

přístavba

(nástavba,

dokončcné

stavby

stavby:

%

nc

[l

ano

stavební

nebo

tipravy)

z důvodu

se navrhuje

ztněny

záměru

stavelmiho

U doěasného

sítě v km 3,160

stavt»y:.............,,....,................................,.,.,...............,,........,...,,,,,,,

Polcud ano, uvóst nový způsob užívání

V.

záborů

dočasných

Doba trvání:

Náwh úpravy pozemkuPo jeho odstranění:

(stavební

pozemek

záměru

stavebního

o místu

Údaje

VI.

záměr.

stavební

se o dočasný

Nejcdíiá

popřípadě

pozemlcy,

lcteró sc mají použ.ít jako stavcniště)
"

I

obcc

druh pozemku podle katustru ncmovitostí

parcelní č.

katastrální úzeiní
I

Jcdná-li se o více pozemkťi, připojuji

C

ano

[)

stavebniho

Zhotovitel

Název

a sídlo síavebního

V tuto

chvíli

záměru

podnikatele

není znám zhoíovitel

U staveb
teelínieký

Bude vybrán

V

tomto bodé v sainostatné

[m'l

příloze:

ne

VIí.

'V'llí.

sc ůdqje obsažcnó

výměra

financovaných
dozor

na záUadě

- stavební

(pokud je znám),

výběrového

IČ, bylo-li

přidčleno:

stavby,

z veřejného

stavebníka

podnikatel

rozpočtu

s oprávněním
řizení.

- jméno

a příjmení

podle zvláštnílio

právnfho

fyzické

osoby vykonávající

předpisu

lX.

r. 2023

Zahájení:
Dokončení:

přcdpoUádaná

Orientaění

náklady

Užití

X.

záměru

a dokoněenístavcbního

zahájcní

termín

Předpokládaný

Ihůta výstavby

na provedení

sousedního

K provedenď stavcbního

pozcmku

jsou dvě stavebnť sezony.

stavebního

387,4 mil. Kě vě. DPH.

záměrui

ncbo stavhy

záiněru má být použit

[]

(stavba)

souscdt'ií pozemek

(g ne

ano

Pokud ano, je vyjádřetíí vlastníka tóto ncmovitostí přip«:;ieno v samostatnépříloze.

Posouzení

XI,

0

vlivu

stavby

změny

na životní

prostřcdí

právního

podle zvláštního

předpisu

stavba/zmčnastavbyposouzenijcjichvlivůnaživotníprostředí

0
[l

ncvztahuje

se na ni zákon
význarnný

nebo ptačí oblasti,

[l
č

vliv

na předmět

pokud je vyž;adováno

ochrany

nebo celistvost

podlc zákona č. 114/1992

cvropsky

závěr zjišťovacílio

stavba/zínčna

pmstřcdí,
stavby

řízeiíi,

kterým

se stanoví,

pokud je vyžadován
posouzení

lokality

záíněrem,

ncpodlél'iá

že stavba / její změna ncmůže mft význainný

podíc zákona ě. 100/2001

jcjich

významné

Sb,

úřadu, že stavba /.jej{ z,měna, která je podlímitnJm
sdělenf příslušriélio
ří'.cnf, jc-li podle zákona č, 100/2001 Sb. vyžadováno
zjišťovaďmu

na živolní

%

č. 100/200 l Sb. ani Fp45h a 45i zákona č. 1L4/1992 Sb.

stanovisko orgánu ochrany přírody podlc F345i odst. I zákona č. 114/1992 sb., kterým tento
orgán vyloučil

[Q

/ jcjí

na životní

vlivů

žadatcl doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provcdcní

vliv

Sb.

prostředi:
zárněru na živottí

prostředí

@ doiožJ verifikační závazné stanovisko podle fl 9a odst. Izálcona č. 100/200í Sb.

ATELlEFIPROJEKTOVANI
IN2ENÝRSKÝCHS'rAVHBst.o.
Ohradní 24B

V Praze dne 23,10.2021

a

Aleííér

l)

Í

S

14000

Praha4-Mich1e

i : nýrských

projcktóvání

Ing. Karcl Ncjedlý,

j

staveb, s.r.o.

l

5

CAST
Přílohy

[l

žádosti

stavby:

o povolcní

1. Není-li žadatelvlastníkempozemkti nebo stavby a neni-li oprávněnze služehnostincbo
ncbo stavby.

dokládá

N'eru'-li žadal:el o povolení

souhías vlastníka

spoluvlastnictví

vlastník

s navrhovanýin

Souhlas

se nedokládá,
stavcbní

požadovaný

K žádosti

jednotky

dokládá

změny

slavby jcjím

zt'něny dolcončenó

o povolení
souhlas

dokládásouhlas

dokončené

stavby v bytovóm
nebo

vlastnílcči,

společenství

vlastníka
vlastnJlccm,
správce,

nevzniklo.

stavebním

nebo projclcíové

dokuincíttace,
Souhlas

stavby.

vlastníků

spolcčenství

pokud

nebo opatřen'í usIcutečnit,

stavebnízáměr

z práva stavby požadovaný
pozemku

[J

B

záměrein

musí

být

na situačníin

vyznačen

výkresu

dolcumentace.
získání

pro

je-li

záměr nel»o opatření

potřebných
stanovcn

práv

k pozemku

účel vyvlastnění

stavbě

nebo

pro

zálconein.

2. Plná moc v případě zastupovánístavebn&a, není-li udělena plná inoc pro více řízení,
plná moc do protokolu.

popřípadč

% 3. Seznamaadresyosob,kterémajívlastniclcáprávarieboprávaodpovídajícívěcn6mubřemenu
k sousednfm

pozcmkům

nebo stavbám

na nich, a tato práya

evidovaných

[]

4.

Návrh

v

katastru

plánu kontrolních

mohou

být prováděním

stavby

identifikujíscpouzeoznačenímpozetnkůastavcb

přímodotčcna.Je-1itěchtoosobvícenež30,
ncmovitostí.
proMídck

stavby.

% 5. Pro.jektovádokumentacepodle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. anebo vyhlášky
č. 146/2008

Sb.

[gl 6. územnírozlíodnutíneboveřcjnoprávnísm1ouvaúzemnírozhodnutínahrazujícíaneboúzemní
souhlas včetnč celkové
je pro daný připad
který přovedení

[l

situace v měřítku

stavcbnfm

zákonein

stavby povoluje)

katastrální
vyžadován

- přiloženo

mapy

ověřené

a vydal jej jin,ý..orgán

v" dokladové

úřadem (pokud

stavebním

než stavební

úřad,

čásíi

7. Pokudstavba/změnastavbynevyžadujeposouzeiííjejíclivtívůnaživotníprostřeďíavztahujc
sena ni zákonč. 100/200l Sb. nebofl 45ha 45i zákonač. l14/1992 Sb.
[l stanovislco orgánu ochrany přírody podle e)45i odst. lzákona č. 114/1992 sb., kterým tento
orgán
loka]ity
[] sdělení

vyloučil

významný

v]iv

na předmět

nebo ptaěí oblasti, pokud,je
příslušného

zjišt'ovacímu

8.

nebo

podle zákona č. l 14/1992

cclistvost

evropsky

Sb. vyžadováno,

úřadu, že s[avba/ její zmč'na, která je podlimitním

řízení, pokud je podle zákona ě. 100/2001

0 závór zjišťovaďho
řízení, kterým sc stanoví,
vliv iia životní prostředí, pokud jc vyžadován

[l

ochrany

Sb. vy2adováno,

záměrem,

významné
nebo
nepodlóhá

nebo

žc stavba / její zmčna nemůže n'ít význainný
podle zákona č. 100{2001 Sb.

Další pří1ohypodlečástiA
k bodu II. žádosti - Doklady

[]

lc bodu VI. žádosti

@

k bodu X. žádosti

společnosti

Ateliér

prqjelctování

irťenýrských

staveb, s.r.o.

ó

lIIIlIílIIIIIIIIllIlllIIIlllIIllllIIIIlll
ATElIER PROJEKTOVANí
1NkNÝR8K'CH
8TAVEB s,r.o.
Ohradni 24b
140 0D Praha 4 - Mk.hle

Á

apls

l'lDCRP%0Ie!SH
Llity

'x;pnoí-stDeísAtvTo;LoNprA
í'ílloliy

Firma je registrována

v obchodnlm

rejstříku

soudu v Praze-o

Městského

IDOšlO: - 7 -10- 2021
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Vášdopls Č.J.:MD-27322/2021-910/2
Ze dne: 10.9.2021

nábřeží

L. Svobody

12

IIO 15 Praha 1

1. IO. 2021

- MtlK

vĚc: Odstranění

a ÚP

Odb. ínfrastruktury

E-mail: veronika.pokorna@apls-sro.eu
Datová schránka: 279ne1c

AKCE:,,DII

ČR

Ing. Aleš Podhájecký

Tel: +420 603 478 085

Datum:

dopravy

Ministerstvo

Naše Zn.: APIS-0277/2021
Vyřlzuje: Veronlka Pokorná

nedostatků

'

-

Beranka"

o povolení

v Žádosti

stavby

Na základě Vaší výzvy k odstranění nedostatků podání a usnesení o přerušení správního řízení č,j, MD27322/2021-910/2 :ze dne 10.9.2021 odstraňujeme nedostatky vžádostí o povolení stavby,,Dll - MLíK
Beranka" následovně:

zužujeme tímto naší žádost o stavební povolerí
Ministerstva
o

dopnvy

SO OOO

dne 23.8.2021

o následující
staveniště

přípravy

Objekty

TSK

na výše uvedenou
stavební ob)ekty:

akci podanou

na podatelnu

(SO OOI a SO 020)

'

o

SO 120

Komuníkace

o

SO 135

Napojení

o
o

SO136

Provízorní napoJenína stávající cyklostezku do Klánovíc

S0180

Dopravníopatření

o

S0190.1

SvIsIéavodorovnédopravníznačení-ŘSD

o

SO 193

Svislé a vodorovné

o

SO 200

Mostní objekty

o
o

SO 308
SO 400

Úpravy stávaJícíchmeliorací
Elektro a sdělovací objekty (SO 440; SO 441; SO 442; SO 485; SO 492 a So

o

SO 800

0bjekty

na stávající ul, Bořetíckou

dopravní značenf - TSK

a zdi (SO 201 a SO 202)

497)
z důvodu věcné příslušností

úpravy území (SO 801; SO 806; SO 810; SO 830 a SO 860)

stavebního

úřadu.

V souvíslostí s tím zasílámei upravený seznam záměrem dotčených/sousedních pozemků,
Zároveň doplňujeme žádost o ínformaci, že se jedná o řízení podle zákona č, 416/2009 sb., zákon o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací

(liníový zákon).
žádost o vyjádřem následujících dotčených orgánů:
Ministerstva žívotního prostředí, odboru posuzování víivů na ŽP - předldádáme

Dále doplňujeme
o

podání žádosti o prodloužení

platností

závazného stanoviska

o

Úřadu pro civilní letectví

o

Obvodní

o

Minísterstvaobrany,sekceekonomickéamajetkové-předkIádámepotvrzenoukoordinační
sítuaď sekcí nakládám s majetkem MO, OOÚZ

Bank. spojeni: MONETA MB Praha
č.ú. 1700305424/0600

doklad

EIA

báňský úřad pro území HI. m. Prahy a kraje Středočeského

ičo:s:igsizez
D1Č:CZ61853267

Tel.: +420 241 481 215
Fax: +420 241 482 452

E-mail: apis@apis-sro.eu
Web: www.apis-sro.eu

o

o

předložené
koordinované
stanovisko
MČ
Praha 20,
OŽP, č.J. MCP20
01.8457/2020/OZPD/Varg ze dne 29.9.2020 doplňuJeme o souhlas strvalým a dočasným
odnětím ZP ze ZPF,č.j. MHMP1643400/2017 ze dne 9.11,2017.

Dále doplňujeme

žádost o:

o

Audit bezpečnosti

o

aktuální rozptylovou

PK a
studíi.

DěkuJemeza spolupráci a jsme s pozdravem

Veronika
APIS,

Pokorná

s.rto.

A'rELIER
PílOJEKTOVÁNÍ
INŽENÝílSKÝ(HSTAVa3s.r.o

a

p

I

í'

Olvadrí

S

'14000 Praha4-Mích1e

24G

Přnoha dle textu.

Bank. spolení:

MONETA

č.ú. 17003054j!4/0600

MB Praha

ičo:síasazs'

Tel.: +420 241 481 115

E-mall: apls@apis-sro.eu

D1Č:CZ61853267

Fax: +420 241 482 452

Web: www.apís-sro.eu

í

PROJEKTOVANÍ
ATELíER
STAVEB
1NžENÝR8KÝC,H
Ohradní 24b
140 DD Praha 4 - Wlchle

Á

CIPIS

v obchodním

Firma je registrována

rejstříku

s.r,o,

Městského

soudu v Praze - oddíl C, vložka 31260

č.i.:

Vjšdopís
Ze dne:

Odb.

E-mail: veronika.pokorna@apis-sro.eu
Datová schránka: 279neic

a ÚP

infrastruktury

nábřeží

L. Svobody

I10 15 Praha

11.1.2022

Datum:

Podhájecký

Ing. Aleš

Tel: +420 603 478 085

ČR

dopravy

Ministerstvo

Naše zn.: AP1S-0007/2022
Vyřizuje: Veronika Pokorná

12

I

- MUK Beranka"

AKCE:,,DII

žádosti pro SO 340

VĚC: Zpětvzetí

Zužujemetímto našižádosto stavebnípovolenína výše uvedenou akci podanou na podatelnu
dopravy dne 23.8.2021 o stavební objekt SO 340 z důvodu věcné příslušností

stavebního

Ministerstva

úřadu.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Pokorná

Veroníka
APIS,

s.r.o.

/íTTilr'.Rí"RCílEl"aii-í"ííiili
j'í'ť".C

l."'tli"F.:.i'j':ii
(!: i. -.ia ii Il .'
Ula.l
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!.ÍAÍv

í í.

í'iani
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-

i'íl:cl'ile

Bank. spoierí: MONETA MB Praha
č.ú.1700305424/0600

1CO:61853267
D1Č:CZ618S3267

Tel.: +420 241 481 21S
Fax: +420 241 482 452

E-mail: apis@apis-sro.eu
Web: www.apíisro.eu

ň['DlTELSTVÍ siíuíc

A oArqíc

čp

PLNÁ

MOC

Ředitelství silnie fl dálnic ČR, státnf příspěvková organizace
gesídlem: Na Paríkráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO:65993390,
D4Č:
CZ65993390

bankovn[ spojenfi CNB, č. ú. 20001-1593703 1/07 lO
zastoupeno: Ing, TomUem Grossem, Ph.D., ředitelem Závodu Praha
(ďále jen,,Zn'iocnitel")
zmocňuje

tímto

8poiečnost:
Ateliér projektování inženýrských sIužeb, s.r.o.
se sfďlem: Ohradď 24b, I40 00 Praha 4 - Michle
[Č:61853267
DIČ:CZ6185'3267
zastoupené: panem Ing. Karlein Nejedlým, jednateleín
(dáIe jen,lZmocuěnec")
ktomu, aby zmocnitele zastupovala při provádění speeifikovaných činnostf všeclí kvalifikovaných a ntzbytných
úkonů, jednáních a právních úkonecb, které souvtsejj svýkonem inženýrské činnosti za účelem zajištěrí
pravomocného

stavebm'ho

povolení

pro stavební

akci:

,,D11 MÚKBeranka"
Zmocněne2e ve shora uvedené akci, zmoctíěn k toinu, aby v souíadu s příslušnými právními předpisy zastupoval
Zmocnfteíe, zejména aby za něj vykonával veškeré právní úkony, podepísova] příslušné listiny, júko protokoly,
zápisy, atd., ťíčastnil se ústrtích iednání a místďch šatřenf, přeb(ral p[semnosti a vzďával se práva odvolání ve
věcech tohoto ztnocněiZmocneinec je oprávněn zastupovat Zmocnítele před v":emí orgány státní správy a samosprávy a vůči všem
fyzickýin

iprávnickýin

osobáin.

Zmocněnec ř'iení touto p(nou mncf opráví'íěn zavazovat Zrnocnitele jakýmikoliv závazky s přímým finan(tím
plííěním nebo jínými finučními závazky, vyjina poplatkčí za správní řízení.
Tato plná moc platí do 30.11.2a21, nebo do ďoby jejflio oďvolárí Zmocnitelem.
Statufární orgán Zinocněnce nemůže zplnomocnit k vyřízerí věci třetí stranu, a[e je oprávněn postoupittuto plnou
moc na své zaměstiiance na základě plné moci.

Ing.Kal' %ed'Y

41(L1ER
Pn01EKrOVAt41

a p Vs

čerčanska 12
140 00 Praha 4

tel 241 0841 í 1
Ýax 241 084 575

IČO 65993390
DIČ CZ65993390
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