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Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 3. 2016
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk
pan Jiří Knotek, Ing. Jiří Pařízek

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.
Pan starosta požádal o doplnění programu o bod „Zápis z 3. jednání Komise sociální, zdravotnictví a
komunitního plánování ze dne 17. 2. 2016“, který byl zařazen do programu pod číslem 12 a byl předložen
radním na stůl.
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 32. zasedání RMČ ze dne 12. 2. 2016
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Komplexní protipovodňová opatření
v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení
4. Profil zadavatele VZ - ukončení podpory aplikace Softender a doporučení převodu profilu
MČ Praha 22 na společnost QCM, s. r. o.
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú. Pitkovice ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
6. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 261/2 a 261/5 v k. ú. Pitkovice ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
7. Žádost o splátkový kalendář - P. K., Praha 22
8. Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti CWI DELTA s. r. o.
- doplňující informace k materiálu z 32. RMČ ze dne 17. 2. 2016
9. Zápis z 6. jednání Komise školské konané dne 16. 2. 2016
10. Nákup štěpkovače
11. Personální záležitosti
12. Zápis z 3. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne 17. 2. 2016
13. Různé
A/ Vlajka pro Tibet
B/ Informace radního Bc. Selingera
C/ Informace radního pana Collera
D/ Informace tajemnice
2. Kontrola zápisu z 32. zasedání RMČ ze dne 17. 2. 2016
32/2,31/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,
9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/8(7MIM RMČ ze dne 6. 8. 2014) 14. Výzva
OPPK - 2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - rozhodnutí je připraveno na OV k vydání; správní poplatek
uhrazen - splněno
32/2,31/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/6 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - Zřízení ÚVB k pozemkům
parc. č. 1793/5, 1793/35, 1793/36 a 1793/59 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. - smlouva je od 11. 12. 2015 na KN - trvá
32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/4 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Virtuální prezentace MČ P22
- návrh materiálu byl předán pí. Vaňkovou panu ZS Ing. Pařízkovi; materiál bude předložen po schválení
R2016 - trvá
32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/5 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Pronájem části pozemku
parc. č. 2184/25 v k. ú. Uhříněves od České dráhy - smlouva se připravuje - řeší ORS - trvá
32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/6 (24. RMČ dne 14. 10. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc.
č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - dne 27. 1. 2016 podáno na KN - trvá
32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/14 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 107/3,
109/6, 109/7, 135/4, 146/7, 147, 151 a 261/5 vše v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce - smlouva
připravena k podání na KN - trvá

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/3 (27. RMČ ze dne 25. 11. 2015) - VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky
stanic MHD BUS“ - vyhodnocení zadávacího řízení - kupní smlouva zaslána spol. Inform k podpisu - trvá
32/2,31/2,30/2,29/2,28/10 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 238/6 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch PREdistribuce - smlouva připravena k podání na KN - trvá
32/2,31/2,30/2,29/2,28/23 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Struktura ÚMČ P22 - rok 2016 - úkol TAJ
předložit materiál k optimalizaci úřadu s termínem k 1. 7. 2016 - trvá
32/2,31/2,30/2,29/3 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1835/8 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
32/2,31/2,30/2,29/4 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 42/8, 2076, 2077 a
2070 v k. ú. Uhříněves ve prospěch HMP, zastoupeného TSK HLMP - žadatel informován, čeká se na
zaslání smlouvy - trvá
32/2,31/2,30/7 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - VZMR na služby pod názvem „Komplexní protipovodňová
opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ ve stupni DUR, DSP a
DPS“ - schválení zadávacích podmínek - vyhodnocení dnes v materiálech - bod 3
32/2,31/2,30/8 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení VB k pozemku parc. č. 1435/7 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
32/2,31/2,30/9 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá
32/2,31/2,30/10 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2083 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá
32/2,31/2,30/11 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Ukončení NS č. 182/2012 MN - 48 na pronájem části
pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění rekl. zařízení - NS bude ukončena
k 29. 2. 2016 - probíhá
32/2,31/2,30/17 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) -Řešení režimu parkování v okolí žel. stanice Praha Uhříněves-zpracovávají se zadávací podmínky VZ na vyprac. studie, požádáno o podklady z MHMP - trvá
32/2,31/4 - VZMR na služby pod názvem „Park Pitkovické rybníky - zpracování PD" ve stupni DUR a
DSP - vyhodnocení zadávacího řízení - uchazeči byli seznámeni s výsledkem zadávacího řízení; jednání o
uzavření smlouvy o dílo byla ORSem zahájena - trvá
32/2,31/14 (31. RMČ ze dne 3. 2 2016) - Programy MČ P22 na rok 2016 - programy vyhlášeny na úřední
desce a v UZ 3/2016. Konkrétní termín zasedání (po 29. 3.) projedná s členy radní Bc. Selinger - trvá
32/3 - „Rozšíření areálu METRANS a.s.“ - dokumentace k procesu EIA - připomínky k projektu EIA
zaslány na MHMP dne 23. 2. 2016
32/4 - VZMR na služby pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory - zpracování PD" - vyhodnocení
zadávacího řízení - a) uchazeči byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení - splněno; b) jednání
o uzavření smlouvy o dílo byla zahájena - trvá
32/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 68/8 a 237/134 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - žadatel informován, smlouvy se připravují - trvá
32/6 - Pronájem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves za účelem instalace reklamního zařízení
CENTRAL GROUP Nad Volyňkou - žadatel informován, smlouvy se připravují - trvá
32/7 - Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. Uhříněves spol. CWI DELTA s. r. o. projednávání bodu přerušeno - dnes předložena písemně doplňující informace - na programu bod 8
32/8 - Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1920/13 v k. ú. Uhříněves, včetně stavby komunikace a
dešťové kanalizace od Ing. P. - záměr bude zveřejněn; materiál bude připraven k rozhodnutí na ZMČ - trvá
32/9 - Zrušení výpovědi z nájmu bytu a prominutí poplatků z prodlení manželé A., Praha 22 - žadatelé
informováni - splněno
32/10 - Zápis z 8. jednání KD ze dne 8. 2. 2016 - připomínky k projektu EIA zaslány na MHMP dne
23. 2. 2016
32/11 - Změna návrhu OZV hl. m. Prahy ke školským obvodům ZŠ - odsouhlasený návrh byl odeslán na
MHMP
32/12 - Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v MŠ, které zřizuje
MČ P22 - ředitelky písemně seznámeny; zveřejněno v UZ 3/2016 a na webu MŠ a MČ
32/13 - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Pitkovice - probíhá podle
harmonogramu - vyhlášení zveřejněno v UZ 3/2016, webu MČ Praha 22, na webových stránkách MČ HMP a
MHMP; odeslána žádost na MHMP a ČŠI o určení členů do konkurzní komise - probíhá
32/14 - Situace v základním školství po zápisech do 1. tříd pro ŠR 2016/2017 žádost na MŠMT odeslána
32/15 - Přehled čerpání finančních prostředků z účtu Uhříněveského muzea za rok 2015 a návrh čerpání
v roce 2016 - čerpání zveřejněno na webu MČ a v UZ 3/2016 - splněno
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32/16 - Projekt „Zdraví 2016“ spolupráce MČ Praha 22 s Ústavem metodiky první pomoci, z. ú.
- Zhodnocení projektu „Zdraví 2015“
a) pověření panu radnímu bylo vyhotoveno a předáno - splněno
b) OSVZ organizačně zajistí ve spolupráci ÚMPP pravidelné semináře Projektu Zdraví 2016,
d) medializace akce bude průběžně zajištěna
32/17 - Potravinová banka-pomoc osobám a rodinám v tísni - MČ P22 ve spolupráci s PONTE D22, z. ú.
a) pověření panu radnímu bylo vyhotoveno a předáno - splněno
c) Ponte D22 doloží smlouvu o spolupráci s MČ (původní smlouva je na Dolly), doklad o zaplacení byl
doložen - trvá
32/18 - Zápis z RR UZ ze dne 3. 2. 2016 - změna ve složení RR provedena
32/19 - Operační program MPSV - Zaměstnanost: Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Prahy objednávka vystavena
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Komplexní protipovodňová opatření
v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Písemnou zprávu zadavatele ze dne ze dne 26. 2. 2016 a doporučení hodnotící
komise,
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5,
za cenu 1 698 000 Kč bez DPH,
3. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., Sokolovská 16, 186 00 Praha 8,
z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace,
4. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu o dílo uzavřít.
/6:0:0/
4. Profil zadavatele VZ - ukončení podpory aplikace Softender a doporučení převodu profilu MČ
Praha 22 na společnost QCM, s. r. o.
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o ukončení podpory aplikace Softender ke dni 31. 3. 2016 a
doporučení převést profil MČ Praha 22 na společnost QCM, s. r. o.
2. RMČ souhlasí s převodem profilu MČ Praha 22 na společnost QCM, s. r. o.
3. RMČ ukládá starostovi
a) zahájit ve spolupráci s OKÚ jednání o uzavření dodatku ke stávající smlouvě č. 59/2012 se
společností B2B CENTRUM a. s. ohledně ukončení podpory aplikace Softender a dodatek ke
smlouvě uzavřít,
b) zahájit ve spolupráci s OKÚ jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb provozu
profilu zadavatele a elektronického nástroje - Portál pro vhodné uveřejnění se společností
QCM, s. r. o. a smlouvu uzavřít.
/6:0:0/
Materiály č. 5., 6., 7. a 8. za nepřítomného ZS pana Knotka objasnil pan starosta.
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú. Pitkovice ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Materiál byl předložen písemně.
PREdistribuce má zájem v rámci stavební akce „Praha 22 - Pitkovice, V Pitkovičkách č. parc. 168/39, nové
kNN“ umístit mimo jiné na pozemcích parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú. Pitkovice zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN. PREdistribuce se proto obrátila na MČ Praha 22 s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene. Právo věcného břemene se zřídí jako úplatné za jednorázovou náhradu
stanovenou na základě znaleckého posudku.
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Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí.
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
6. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 261/2 a 261/5 v k. ú. Pitkovice ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Materiál byl předložen písemně.
PREdistribuce vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení 22 kV a optotrubky mimo jiné na
pozemcích parc. č. 261/2 a 261/5 v k. ú. Pitkovice a chce uzavřít s MČ Praha 22 na tyto pozemky smlouvu o
zřízení úplatného věcného břemene.
Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Dle smlouvy o smlouvě budoucí je celková cena za věcné břemeno
stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 29 770 Kč.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 261/2 a 261/5 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
za cenu 29 770 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
7. Žádost o splátkový kalendář - P. K., Praha 22
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s panem P. K.,
Praha 22.
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatele s usnesením a uzavřít s ním splátkový kalendář.
/6:0:0/
8. Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti CWI DELTA
s. r. o. - doplňující informace k materiálu z 32. RMČ ze dne 17. 2. 2016
Projednávání tohoto materiálu bylo na minulé radě přerušeno. Dnes byla předložena písemná informace.
K projednávanému bodu byla přizvána Ing. Feďková, která zodpověděla dotazy radních. K bodu se
diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přímým prodejem části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. Uhříněves
společnosti CWI DELTA s. r. o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, za cenu dle cenové
mapy stavebních pozemků pro rok 2016 ve výši 3 400 Kč/m2, celkem tedy za 210 800 Kč.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a vyvěsit záměr,
b) OSM připravit materiál do ZMČ.
/6:0:0/
9. Zápis z 6. jednání Komise školské ze dne 16. 2. 2016
Materiál byl předložen písemně. Proběhla diskuse k řešení situace na provoz školní jídelny a k zajištění
stravování nejen pro ZŠ a MŠ, kdy v příštím šk. roce dojde k navýšení strávníků. RMČ bere na vědomí zápis
z 6. jednání školské komise ze dne 16. 2. 2016.
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10. Nákup štěpkovače
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger.
Vzhledem ke stále se navyšující rozloze zelených ploch udržovaných MČ by bylo hospodárnější pořídit
štěpkovač pro zpracování dřevní hmoty vznikající prořezem, stříháním stromů a keřů V současné době udržuje
MČ cca 5180 m2 keřových skupin a stříhaných keřů, s periodou 2x ročně (jaro, podzim). Bio odpad z prořezů
ukládáme na skládku bioodpadu. Pořízením štěpkovače lze předpokládat úsporu nákladů za dopravu,
efektivnějším využitím nákladové plochy a vlastní spotřebou štěpků na dosypávání zakůrovaných ploch.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) se záměrem nákupu štěpkovače s rozpočtem do 450 000 Kč včetně DPH,
b) s výzvou, ve které musí být uvedeny technické parametry a další podmínky ve smyslu směrnice
č. 5/2012.
2. RMČ souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek ve složení:
Bc. Selinger
náhradníci:
Ing. Semeniuk
Bc. Pokorný
paní Hübnerová
Ing. Sopoušková
Ing. Zídková
3. RMČ ukládá OHS zajistit VZ malého rozsahu na nákup štěpkovače v souladu se směrnicí č. 5/2012.
/6:0:0/
11. Personální záležitosti
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje
a) zařazení paní Ing. D. S. do platové TT 12 s platností od 1. 3. 2016,
b) zvýšení pohyblivé složky platu o 2 000 Kč pro paní L. B. s platností od 1. 3. 2016.
2. RMČ ukládá tajemnici úřadu zajistit změny platových předpisů s platností od 1. 3. 2016 pro výše
jmenované VO.
/6:0:0/
12. Zápis z 3. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne 17. 2. 2016
Materiál byl předložen na stůl. RMČ bere na vědomí zápis z 3. jednání Komise sociální, zdravotnictví a
komunitního plánování ze dne 17. 2. 2016.
13. Různé:
A/ Vlajka pro Tibet
Materiál byl předložen písemně. MČ Praha 22 obdržela písemnou žádost Spolku Lungta o projednání
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Naše MČ tuto kampaň již mnoho let podporuje
symbolickým vyvěšení vlajky dne 10. března před radnicí.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s podporou akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 na
počest 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
2. RMČ ukládá
a) OHS zajistit vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2016,
b) OKÚ písemně sdělit pořadatelům podporu MČ Praha 22 mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
/6:0:0/
B/ Informace radního Bc. Selingera - pan radní informoval o záměru ředitele Divadla U22 pana Urbance
o umístění laviček za účelem reklamy Divadla U22 na pozemcích MČ Praha 22. Od MČ Praha 22 bude pan
ředitel žádat souhlas s jejich umístěním. RMČ informaci vzala na vědomí.
C/ Informace radního pana Collera - pan radní informoval o písemném podání rodičů dětí ZŠ U Obory.
D/ Informace paní tajemnice
a) Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8059766019 - se souhlasem porady vedení byl
podepsán Dodatek č. 3 dne 29. 2. 2016, ve kterém došlo ke změně v článku I./1. Pojištění
odpovědnosti za újmu. RMČ informaci vzala na vědomí.
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b) Výsledky soutěže Město pro byznys - za rok 2015 se MČ Praha 22 v celkovém pořadí umístila
v soutěži Město pro Byznys až na 12. místě. RMČ informaci bere na vědomí.
c) Personální záležitosti
o Návrh na uzavření Do o PP pro zajištění pohotovostní služby SPOD - v současné době je
jedna zaměstnankyně dlouhodobě v PN a další zaměstnankyně SPOD OSVZ je gravidní, takže
nesmí vykonávat „pohotovost“, je třeba uzavřít dohodu o PČ s paní I. S., která má odpovídající
vzdělání - návrh na uzavření Do o PP na období 3. 3. - 30. 4.2016 RMČ nemá námitek.
o VŘ na funkci ref. na OE - v návaznosti na podanou výpověď referentky OE (účetní hlavní
činnosti) bylo nutné zveřejnit výběrového řízení na funkci referenty/ky odboru ekomického, VŘ
zveřejněno 1. 3 - 30. 3. 2016, v souladu s platnými předpisy.
RMČ informaci bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 10:45 hod
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

…………………………………..

Ing. Petr Semeniuk

…………………………………..

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

……………………………….

Použité zkratky:
VZ

veřejná zakázka

VZMR

veřejná zakázka malého rozsahu

ZD

zadávací dokumentace

PD

projektová dokumentace

TDI

technický dozor investora

UR

územní rozhodnutí

DUR

dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

dokumentace pro stavební povolení

DPS

dokumentace provedení stavby

DSPS

dokumentace skutečného provedení stavby

SP

stavební povolení

DIO

dopravně inženýrské opatření

DIR

dopravně inženýrské rozhodnutí

VO

veřejné osvětlení

DK

dešťová kanalizace

SK

splašková kanalizace

AD
IA

autorský dozor
investiční akce
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