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Odbor evidence majetku

Vyřizuje [ linka

Č.j.

Počet listů ! příloh:

'
Í

Slavomír Bezouška / 3252

.

MHMP 1462613/2018
Datum

Sp. zn.:

_

Praha 12 - Modm, 'Rilsg, Polianovoa Aggelovovg
ginvestor Rilská Praha 12)

'

.

17.09.2018

S-MHMP 137710012018

;

i

oddělení výkonu vlastnických práv

Váš dopis zn. / ze dne

;“

"Bgogý dům Rilská"

které je vlastníkem pozemků v
Hlavní město Praha, zastoupené Odborem evidence majetku MHMP,
, 4400/234, 4400/236, souhlasí
k.ú. Modřany, parc. č. 4400! 166, 4400/210, 4400/227, 4400/228
Angelovova a Poljanovova
Rilská,
aci
komunik
s realizaci stavby a současně i s připojením stavby na
daných vyjadřxúícími se
k
podmine
ch
\! rámci výše uvedené. akce za předpokladu splnění veškerý
orgány a následujících podmínek:

5
»

é podmínky pro zásahy do povrchů
Požadujeme, aby investor dodržel „Zásady a technick
ké sítě“ dle usnesení Rady hl.m. Prahy
komunikaci a pro provádění výkopů a úsypů rýh pro inženýrs
č. 95 ze dne 31.1- 2012 a 25.127 ze dne 28. 1. 2014.
ka Technické správy komunikací hl.m.
Z hlediska technického řešení požadujeme dodmcn' í stanovis

'

8.
Prahy, a.s. (dále jen TSK) č.j. TSK117610/18/5110Me ze dne 12.7.201

kých sítí v pozemcích ve správě TSK
Požadujeme, aby na vedení trasy přípojek & přeložek inženýrs
sti (pokud již.

:

budoucí o zřízení služebno
byla s HMP zastoupeným TSK uzavřena smlouva o smlouvě
viz příloha, doplňující infomace pí.
budoucí
smlouvě
o
není uzavřena žádost o uzavření smlouvy
u o pronájmu kom.

. Tato smlouva musí být uzavřenaještě před smlouvo
a na zásahy do komunikací a pozemků ve
Na vjezd & výjezd ze staveniště, na staveništní dopravu
min. jeden měsíc před mhájenim
správě TSK uzavře investor nebo jím zplnomocněný zástupce
tel. 257

Bezová 1, Praha 4, p. Šafařík,
stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu — Jih.,
konkrétní podminky.
015 356) smlouvu o pronájmu komunikaci, kde budou stanoveny

.

pouze potildaňem pro uzm' ni římni.
Termo souhlas n_emkl__Ěda bídné majetkoprávní vztahy. Je

r

\

Hlavní město Praha

rát hl.m. Prahy
Magist
Mariánské nám_ 2

.

Wm Kuba)“ .
lng:
ředxtei odboru evndcnce majetku

.

110 01 Praha 1

Vodpavědi, prosím, uvádějte naše čtis'lajednaci
Přllcha dle textu

Co.:
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Technická správa kommikací hl m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, Praha

l

Sidle: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha ]

Pracoviště: Nám. Franze Kafky mi:, na D&tha .i
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102

E—mail: posta©pralmcu, ID DS: 48in97h
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