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Váš dopis značky lze dne 18-055-02,07 l 31.1.2019

naše značka 100630/8Ko315/304

vyřizuje l linka '

l DIPRO, spoj. s.r.o.
Modřanská 11/1387
143 00 Praha 12- Modřany

>

místo odeslání l dne Prahal 25.2.2019

K jj

ÚŘ+SŘ - Obnova vodovodních řadů, Tylova čtvrt'jIH, Praha 12
(zpracovatel PD: DiPRO, spol. s.r.o:, PD z 09/20'18)

Na základě projednáni výše uvedené věci ve Svodné komisi Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová
společnost (dále jen dpp) vám za naši akciovou společnost vydáváme toto souhrnné stanovisko:

Na zásahy do ul. K Vltavě a Modřanská, zpracujte návrh dopravně - inženýrských opatření (DlO) na dobu
realizace Vaši stavby, kde zahrnete veškeré dopady na provoz MHD. DlO je nutno projednat a zaktualizovat
mininlá|ně 6 týdnů před realizací akce (OPP-odd. 100610 - email: ).

Po dobu prací je třeba v ulici K Vltavě zachovat alespoň jednosměrný provoz BUS (preferujeme směr k ulici
Modřanská).

Tímto stanoviskem Svodné komise není dán souhlas se vstupem na pozemky parc.č. 4095/11 a 4094/4
k.ú. Modřany ve vlastnictví DPP. Toto stanovisko Svodné komise není souhlasem s navrhovaným stavebním
záměrem nebo opatřením ve smyslu ustanoveni § 184a stavebního zákona, ani titulem pro majetkoprávní
vypořádání užíváni pozemků ve vlastnictví OPP. Po obdrženi tohoto stanoviska Svodné kom ise kontaktuje
do dvou měsíců, z důvodu uzavřeni příslušné smluvní dokumentace pro zajištěni realizace stavby a její
následné majetkoprávní vypořádání před vydáním stavebního povolení, odbor Nemovitý majetek OPP,
Sokolovská 217/42, Praha 9, tel. 296192046.
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.Dopravní podnik hli m, Prahy, akciová spdečnost adresa Sokolov5|cá 217/42, 190 22 Prahq 9 .

.tel"."+420·296 191.111 e-mail www.dpp.ez
lČ 000058&6 DIČ CZ00005886 zápis v OR vedeném MS v Praze v oáääe B, ;/i(jžká 847' Dopravní podnik
bankovní spojenĹ Česká spořitelna, a. s. Praha 1 číslo Účtu 193073134¶/080u. hlavního Města Prahy


