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PRÁGŘ Odbor evidence majetku
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Praha 5: Smíchov, Na Loužka 1880/8, p_arc. č. 1393, 1394/2, demolice objektů ginvestor
GLENISLA HOLDING &. s.) DSP
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Hlavní město Praha, zastoupené Odborem evidence majetků MHMP, které je vlastníkem pozemku
v k. ú. Smíchov parc. č. 1596_„ souhlasí s realizací demolicí v rámci výše uvedené akce za
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předpokladu splnění veškerých podmínek daných vyjadřujícím se orgány a následujících podmínek:

,

Z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska Technické správy komunikací hl. m.
Prahy, a. s. (dá!ejen TSK), č.j. TSK/23885/18/5110/Ve ze dne ]1. 10, 2018.
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Na vjezd a výjezd ze staveniště, na staveníštní dopravu a na. případné zábory komunikace Na Loužku
uzavře investor nebo jím zpinomocněný zástupce min. jeden měsíc před zahájením stavby s HMP
zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu — Jihozápad, Ostrovského 3/253, Praha 5, Ing. Kaliba, tel. 257
015 3 Ió) smlouvu o pronájmu komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.
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Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem pro řízení o odstranění
stavby.

Ing. Martin Kubelka
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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Rásnovka 8, Praha 1

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám. Franze Kafky ]6/1, l 10 00 Praha ]

Kontaktní centrum: !2 444, fax: 236 007 102
E-mail: QQsíafáíivrahng, ID DS: 48ia97h
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