Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Email:

OST 044644/2020/Fr
P10-097310/2020
Frantová Zuzana Ing.
267 093 650
zuzana.frantova@praha10.cz

V Praze, dne 21.9.2020

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, 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"), zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, 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 30.4.2020 podalo
Společenství REZEDA, 1823,1824,1825,1826 Praha 10, IČO 24312142, Průběžná č.p. 1826/63, 100 00
Praha 10-Strašnice,
které zastupuje
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
stavební povolení
na stavbu:
Stavení úpravy spojené se zateplením fasád, stropní konstrukce v úrovni půdy a změnou vzhledu
bytového domu
Praha 10, Strašnice č.p. 1823,1824,1825,1826, Průběžná 57, 59, 61, 63
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3118/59, 3118/60, 3118/61, 3118/62 v katastrálním území Strašnice.

Stavba obsahuje:
-

Zateplení fasád v rozsahu 1.NP až po římsu nad 5.NP

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267 093 477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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-

Zateplení stropní konstrukce 5.NP v úrovni půdy (6.NP) objektu č.p.1823, 1823, 1824

-

Výměnu části oken v 1.NP uliční fasády se změnou vzhledu

Po dokončení bude stavba obsahovat:
-

Bytový dům se zateplením obálky budovy

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vladimír Žďára,
CSc, č. autorizace ČKAIT 0007329, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaslána
stavebníkovi.
2.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který
bude stavbu provádět a stavbyvedoucího včetně kontaktních údajů, a to min. 7 dnů před zahájením
stavby.

3.

Stavba bude dokončena do 2 let od jejího zahájení.

4.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby nejpozději do 5 dní.

5.

Stavebník doloží stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doklad o provedení vedení
technického zařízení uvnitř (revizi hromosvodu), ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že stavbu je
možné užívat bez závad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád):
Společenství REZEDA, 1823,1824,1825,1826
Praha 10, Průběžná č.p. 1826/63, 100 00 Praha 10-Strašnice

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267 093 477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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VERANDA bar s.r.o., Kladenská č.p. 1242, 252 28 Černošice

VÝBĚR REALITY, s.r.o., náměstí Míru č.p. 1220/3, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267 093 477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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Městská část Praha 10, zastoupená Odborem majetkoprávním ÚMČ Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68,
Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Odůvodnění:
Dne 30.4.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost neobsahovala všechny náležitosti pro její posouzení byl
stavebník formou elektronické komunikace vyzván k jejímu doplnění. Stavebník doplnil své podání v plném
rozsahu dne 1.6.2020. Doplněním žádosti stavební úřad shromáždil podklady pro vydání rozhodnutí.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně
účastníky řízení informoval, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. 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 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 dle 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 (pražské stavební předpisy) (dále jen „PSP“), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění
pozdějších předpisů a to zejména podle PSP:
§39 odst.1 a) mechanická odolnost a stabilita- splněno na stavbu je doloženo v části D.1.2 stavebně
konstrukční řešení, b) požární bezpečnost – splněno na stavbu je doloženo v části D.1.3 požárně bezpečnostní
řešení stavby a doloženo souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy.
§66 splněno na stavbu je doložen Průkaz energetické náročnosti budovy, se kterým je navržené zateplení
stavby v souladu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, v souladu s ust. §
119 odst. 1 stavebního zákona stanovil stavební úřad závaznou podmínkou č. 4 výrokové části rozhodnutí, že
užívání stavby je možné pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona stavební úpravy spojené
s provedením vedení technického zařízení, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se
vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení
nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní
památkou, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, stanovil stavební úřad závaznou podmínku č. 5 výrokové
části rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Prahy 10 ze dne 22.1.2019 pod č.j. P10-000472/2019
Odbor ochrany prostředí MHMP ze dne 4.2.2020 pod spis.zn. S-MHMP 2258696/2019 OCP
Odbor památkové péče MHMP ze dne 20.3.2020 pod spis.zn. S-MHMP 2588651/2019
Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy ze dne 22.4.2020 pod č.j. HSAA-5248-3/2020
Hygienická stanice hl.m. Prahy ze dne 24.1.2020 pod spis.zn. S_MHMP 00347/2020
Odbor bezpečnosti MHMP, oddělení preventivní ochrany ze dne 21.1.2020 pod spis.zn.S-MHMP
2588851/2019
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800
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Dále stavebník doložil:
Plnou moc k zastupování
Souhlas se stavbou vlastníka pozemku parc.č. 3118/58 v k.ú. Strašnice vyznačený podle §184a) stavebního
zákona na situaci stavby
Souhlas se stavbou vlastníka pozemku parc.č. 3118/63 v k.ú. Strašnice vyznačený podle §184a) stavebního
zákona na situaci stavby
Souhlas se stavbou Společenství REZEDA, 1823,1824,1825,1826 Praha 10, IČO 24312142, Průběžná č.p.
1826/63, 100 00 Praha 10-Strašnice, vyznačený podle §184a) stavebního zákona na situaci stavby
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů
Vzhledem k tomu, že podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní
předpis, některé požadavky dotčených orgánů nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na
některé z nich upozorněn níže. Podmínky, které byly zapracovány do předložené projektové dokumentace
nebyly zahrnuty do podmínek tohoto 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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Městská část Praha 10, -úřední deska vlastníci pozemků parc.č.3118/58, 3118/63 a staveb na nich
č.p.1827- celkem 60).
Stavební úřad v provedeném řízení vycházel při stanovení okruhu účastníků z této úvahy:
Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku pozemkové
mapy a výpisu z KN. Dle ust. § 109 stavebního zákona je okruh účastníků stavebního řízení vymezen taxativním
výčtem subjektů, které disponují určitým hmotným právem. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníků stavby
a vlastníků pozemku. Dále pak z vlastníků sousedních-mezujících pozemků a staveb na nich. Práva vlastníků
jiných okolních nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.
Dle ust. § 114 stavebního zákona jsou námitky účastníků řízení omezeny dotčením věcných práv k pozemku
nebo stavbě.
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení dle § 27 odst. 2) správního řádu je i toto rozhodnutí vydáváno
v souladu s ust. § 144 odst. 1 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení měli možnost seznámit se s obsahem správního spisu v době předcházející vydání rozhodnutí
tj. v době, kdy mezi seznámením se s podklady a vydáním rozhodnutí již nebyl správní spis o další důkazní
prostředky doplňován.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800
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Upozornění:
Vzhledem k tomu, že dle ust. § 110 odst. 2) písm. a) stavebního zákona stavebník připojí k žádosti o
stavební povolení souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a, je toto rozhodnutí stavebního
úřadu titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, např. dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, apod.. Pokud je vyžadován úkon
občanskoprávní dle příslušných právních přepisů před zahájením realizace stavby, příp. v jejím průběhu
nebo po dokončení stavby, je povinností stavebníka uvedené plnit dle platných příslušných právních přepisů
v daném rozsahu a daném čase.
Podle ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona stavba lze stavbu užívat po jejím dokončením. Dle ust. § 152 odst.
1) stavebního zákona je „Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se
týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat,
ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a
vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a
jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení
reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové
polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je
povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.“
Stavební 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.
Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost stavebníka
nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby
před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Změna stavby, která není
nepodstatnou odchylkou ve smyslu ust. § 118 odst. 7 stavebního zákona (kdy se nemění půdorysný ani
výškový rozsah stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob
užívání stavby, změna nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, její provedení nemůže negativně
ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o změnu stavby, která je kulturní památkou) smí být zahájena až po
nabytí právní moci povolení změny stavby před jejím dokončením.
Ze závazného stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy a v souladu s projektovou dokumentací: Stavební
práce budou prováděny v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 hod za dodržení hygienického limitu hluku. Ve
dnech pracovního klidu od 8.00 do 18.00 hod. Veškeré práce budou prováděny ručně, vrtací práce budou
prováděny pouze v pracovní dny v době od 7.30 hod do 17.30 hod.
Ze závazného stanoviska Odboru ochrany prostředí MHMP: Na předmětný záměr se nevztahuje „Nařízení o
ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov č. 18/2009 Sb. HMP“, neboť daná
budova nemá záměrně zkonstruované větrací otvory vedoucí do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší
nebo do střešní konstrukce a tak nenaplňuje podmínky dané § 1 odst. 1 tohoto nařízení. Upozorňujeme, že
některé druhy zvláště chráněných živočichů, např. rorýs obecný nebo různé druhy netopýrů vy užívají i jiné
úkryty než záměrně zkonstruovaná odvětraní jako svoje náhradní sídla. Není tedy možné bez odborného
ornitologického posudku prostě v PD konstatovat, že na domě žádné dutiny nejsou a rorýs tam tedy nemůže
hnízdit. Rorýsi se mohou dostávat do podstřeší skrze mezery po vypadlé cihle, mohou hnízdit za okapem, být
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800
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skryti pod oplechovaním parapetů, střech. Pokud se na Vašem domě zvláště chránění živočichové vyskytují, je
nutné dodržet základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů dle ustanovení § 50 zákona. V případě,
že stavební záměr bude představovat škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhu, tzn.
dojde např. k jejich rušeni nebo usmrcování. či budou ničena nebo poškozována jimi užívaná sídla (hnízda), je
nezbytné si opatřit výjimku dle ustanovení § 56 zákona.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. 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.
Stavební 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.

otisk úředního razítka
Ing. Marie Borovková
vedoucí oddělení stavebního
a speciálního řízení, kontrola staveb
odboru stavebního
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 5000
Kč byl zaplacen.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .....................................

Sejmuto dne .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267 093 477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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Obdrží: (dodejky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267 093 477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62. VERANDA bar s.r.o., IDDS: pup964t
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69. VÝBĚR REALITY, s.r.o., IDDS: cyrbf7a
70.
71.
72.
73.
74. Městská část Praha 10, zastoupená Odborem majetkoprávním ÚMČ Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68,
Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
75.
76. Městská část Praha 10, -úřední deska, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
dotčené správní úřady (na vědomí)
77. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, - HZS HMP, Průběžná 74, Praha 10, IDDS: jm9aa6j
78. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, - HS HMP, Rybalkova 293/39, Praha 10 Vršovice, IDDS: zpqai2i
79. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor ochrany prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
80. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h
81. Odbor bezpečnosti MHMP, oddělení preventivní ochrany, IDDS: 48ia97h
82. Městská část Praha 10, Odbor životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10, Vršovická č.p.
1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
ostatní
83. spis OST, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267 093 477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

