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Zápis z 68. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 10. 2017 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
   
 

Jednání zahájil pan starosta v 9:30 hodin přivítáním přítomných. 

 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 67. zasedání RMČ ze dne 20. 9. 2017  
3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 1793/73, 1793/80 a 

1803/9 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/36, 1793/59, 1793/73 a 1793/80            

v  k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a. s. 
6. VZMR na služby s názvem „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - zpracování PD“ 
7. VZMR s názvem „Oprava části chodníku ul. Františka Diviše" - vyhodnocení zadávacího řízení  

8. VZMR s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B 1" - vyhodnocení zadávacího řízení  
9. VZ „Komplet 16 ks PC pro kancelářské využití“ 
10. Pověření výkonem funkce vedoucího úřadu MČ Praha 22 
11. Zápis z 9. zasedání Komise životního prostředí ze dne 20. 9. 2017 

12. Zápis z 5. zasedání Komise kulturní ze dne 21. 9. 2017 
13. Různé  

A/ Informace pana Collera 
B/ Informace RAD Ing. Semeniuka 

   
2. Kontrola zápisu z 67. zasedání RMČ ze dne 20. 9. 2017  

67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2

45/,44/243/242/8(42. RMČ dne 27. 7. 2016) - Výkup částí pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves          

o výměře 50 m2, od SŽDC, st.org. - GP pro oddělení části pozemku parc. č. 2184/1 k. ú. Uhříněves zajištěn a 

byl  odeslán SŽDC společně se žádostí o odkup, dne 23. 6. 2017 jsme obdrželi dopis od SŽDC, že pokud bude 

prokázána nepotřebnost majetku pro SŽDC,  konečný souhlas s prodejem  bude dán usnesením vlády ČR na 

základě žádosti, předložené k projednání do vlády prostřednictvím Ministerstva dopravy, návrh kupní smlouvy 

bude předkládán nabyvateli až na základě ověřeného usnesení vlády ČR - trvá 

67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7(54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - 

Uzavření smluv o zřízení služebnosti k provozování cyklotrasy a cyklostezky akce „Cyklotrasy MČ P22 

Netluky - Uhříněves - Kolovraty“ - ORS jedná o uzavření smluv o zřízení služebnosti (VÚŽV připravuje 

vlastní smlouvu - trvá, SŽDC do konce června nepředložila svůj návrh smlouvy - zaurgováno, MČ Kolovraty 

nechala smlouvu prověřit právníkem, smlouva bude projednána na Zastupitelstvu; geodetické zaměřování 

dotčených pozemků dokončeno - trvá 

67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/5 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - 

Memorandum pro Pražský okruh do roku 2022 - bude podepsáno dne 5. 10. - splněno 

67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - 

Umístění nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská - řeší ORS - trvá 
67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (58. RMČ ze dne 5. 4. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům 
parc. č. 604/1 a 1059 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva podepsána 
a zaslána na MHMP - trvá 

67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/5 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017)  - VZMR „Rekonstrukce společných 

chodeb a sklepů čp. 380/34 Husovo náměstí“ - práce probíhají - OSM sleduje - trvá 

67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/6 (62. RMČ ze dne 31. 5. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 

2178//5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - smlouva zaslána na 

KN - trvá 
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67/2,66/2,65/2,64/2,63/10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 (63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - Zřízení ÚVB - smlouvy 

jsou podepsány - splněno 

67/2,66/2,65/2,64/8 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična 
- víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - schválení způsobu zadání zakázky - probíhá - ORS 
prostřednictvím AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, na základě objednávky 
č. MC22-R00152/2017, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisu a Směrnicí ÚMČ 
Praha 22 č. 2/2016 připravuje zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce - připravuje se - trvá  
67/2,66/2,65/2,64/10 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) – VZMR „Rekonstrukce NP v domě čp. 199, 

K Sokolovně na 2 byty pro případ havarijních a živelních pohrom“ - práce probíhají - trvá 

67/2,66/2,65/2,64/11 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017)  - VZMR „Půdní vestavba U St. mlýna čp. 727“- práce 

probíhají - trvá 
67/2,66/2,65/2,64/12 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP – trvá 
 
65/2,64/16 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Výstava loutek - vernisáž úspěšně proběhla 14. 9., ZS Bc. Selinger 
informoval radní o kladném ohlasu ze strany MŠ a ZŠ na dílničky a jejich požadavku na prodloužení. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s navýšením financí cca o 150 000 Kč na prodloužení dílniček pro děti v souvislosti s výstavou 
loutek arch. Zdeňka Podhůrského st., včetně dílniček pro děti. 
/6:0:1/ 
 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- čeká se na vydání stavebního povolení - trvá 
14 MIM/7 Různé – C/ Dovybavení MŠ Pitkovice - instalace venkovních zastiňovacích prvků (ORS) - trvá  
67/2,66/2, 65/6  (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - Výsledek elektronické aukce na dodávku plynu pro Nové 
náměstí 1100, Nové náměstí 1250, Nové náměstí 1251 a na dodávku elektrické energie pro Nové náměstí 
1250 na rok 2018 - smlouvy podepsány - splněno 
67/2,66/2,65/7  (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
67/2,66/2,65/24 (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - Zápis ze 17. jednání Komise VaÚPn ze dne 9. 8. 2017 

RMČ ukládá RAD Ing. Semeniukovi - zajistit zařazení podnětu na změnu ÚPn uvedené pod bodem 2a) bude 

projednáno na 17. ZMČ, materiál zajistí OV - trvá 
67/2,66/6 (66. RMČ dne 6. 9. 2017)  - Výběr zhotovitele VZ „Snížení imisní zátěže MČ Praha 22“ (vozidla 
na alternativní pohon) - smlouva podepsána - splněno 
67/2,66/9 (66. RMČ dne 6. 9. 2017)  - VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - 
část B 1“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící 
komise - vyhodnocení na programu bod 8;  
67/3 - Vyhodnocení VZMR  s názvem „Propojení radnice - muzeum“ - uchazeči s rozhodnutím o výběru 
dodavatele byli seznámeni a objednávka byla vystavena - splněno 
67/4 - Jmenování předsedy zvláštního orgánu - KSPOD - OKVO zajistil jmenování pro předsedu komise a 

s tím související organizační změny v rámci ÚMČ Praha 22 - splněno 

67/5 - VZMR s názvem „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a dveře domu čp. 77, ulice 
Semanského, Praha - Uhříněves“ - smlouva o dílo se připravuje k podpisu - trvá 
67/6 - Navýšení ceny zakázky „Půdní vestavba U St. mlýna čp. 727“ - dodatek ke smlouvě o dílo se 
připravuje k podpisu - trvá 

67/7 - Pronájem části komunikace ul. V Bytovkách a ul. U Židovského hřbitova, parc. č. 1653/4, k. ú. 

Uhříněves, za účelem natáčení TV spotu - žadatel informován, nájemní smlouva podepsána – splněno 

67/8 - Výměna nájemce bytu č. 16 v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi s nájemcem bytu v majetku 

MHMP - OSM informoval žadatelky, čeká se na odsouhlasení MHMP a následně STA podepíše dohodu          

o ukončení a novou nájemní smlouvu - trvá 

67/9 - VZMR s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova" - vyhodnocení zadávacího řízení - 

smlouva se připravuje k podpisu - trvá 

67/10 -VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení investičního záměru, 
způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise - probíhá, 
otevírání obálek se uskuteční dne 9. 10. 2017 - trvá 

67/11 - VZMR „Oprava části chodníku ul. Františka Diviše“ - schválení způsobu zadání, zadávacích 

podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise - vyhodnocení v materiálech - bod 7 
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67/12 - VZMR s názvem „Park Pitkovické rybníky - vegetační úpravy“ - vyhodnocení ZŘ - smlouva byla 

podepsána - splněno 

67/14 - Smlouva o spolupráci při projektu ISIC ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - ředitel školy 
s usnesením písemně seznámen - splněno 

67/15 - Zápis z 16. zasedání KD ze dne 11. 9. 2017 - pan starosta 

a) zaslat písemné vyjádření do 27. 9. 2017 Ministerstvu životního prostředí - dopis odeslán - splněno 
b) projednat v  KD připomínku Zdravotnické záchranné služby HMP k zajištění bezpečnosti komunikace 

k Uhříněvsi - trvá 

67/17 - Různé 

B/ Informace RAD Ing. Semeniuka      

1. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - Smlouva o financování projektu v rámci OP Praha - pól růstu ČR 

na poskytnutí finanční podpory k zvýšení kapacity ZŠ u Obory byla podepsána - splněno  

2. Rekonstrukce lávky silničního mostku Uhříněves - Pitkovice - statická studie je zpracovaná, dalším 

krokem bude zpracování PD - zajistí ORS 

D/ Informace ZS Bc. Selingera - Vybudování fitparku v Pitkovicích - informace podal pan ZS, který je 

radou pověřen, věc zajišťuje OŽPD. 
 
 
 
3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 1793/73, 1793/80 a 
1803/9 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 

1793/73, 1793/80 a 1803/9 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 

3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
/6:0:1/ 
 
4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/5 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 273 76 516 za 

cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
/6:0:1/ 
 
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/36, 1793/59, 1793/73 a 1793/80           
v  k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a. s. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/36, 1793/59,  

1793/73 a 1793/80 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a. s., 

Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, za cenu 5 013 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 
/6:0:1/ 
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6. VZMR na služby s názvem „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - zpracování PD“ 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - zpracování PD“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rekonstrukce 

propustku na Říčanském potoce – zpracování PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

členové:  Ing. Petr Semeniuk     náhradníci: Bc. Michal Selinger 

  Petr Mošna                                       Jiří Knotek 

     Miroslav Šašek                                 Jiří Rösler  

6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto 

usnesení. 

/6:0:1/ 
 

7. VZMR s názvem „Oprava části chodníku ul. Františka Diviše" - vyhodnocení zadávacího řízení  
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu byla přizvána V OŽPD Ing. Sopoušková. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 

WIZYR s. r. o., Hostýnská 520/14, 108 00 Praha 10, za cenu 478 770,53 Kč bez DPH.  

3. 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 uzavřít. 

/5:0:2/ 

 

8. VZMR s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B 1" - vyhodnocení zadávacího řízení  
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 
2. RMČ ruší veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisu a 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 

3. RMČ ukládá ORS zajistit nové zadání VZMR s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B 1“ 

s novým seznamem uchazečů, v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016  
/7:0:0/ 

 
9. VZ „Komplet 16 ks PC pro kancelářské využití“ 
Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. 
 Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZ „Komplet 16 ks PC pro kancelářské 

využití“. 

2. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení:  

členové: RNDr. Ing. B. Loula náhradníci: Bc. M. Selinger  

 M. Holeček                         Ing. F. Wetter  

   D. Malenovský                        P. Čornej   

4. RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Komplet 16 ks PC pro 

kancelářské využití“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.   
/6:0:1/ 
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10. Pověření výkonem funkce vedoucího úřadu MČ Praha 22 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí skončení pracovního poměru Ing. Olgy Jandové k 31. 10. 2017. 

2. RMČ schvaluje pověření Ing. Romana Petra, MPA výkonem funkce vedoucího úřadu (tajemníka) a 

stanovuje 50 % výši příplatku za vedení v souladu § 124 zákoníku práce a vnitřním platovým 

předpisem s termínem od 1. 11. 2017.  

3. RMČ ukládá starostovi informovat ředitelku MHMP. 

4. RMČ souhlasí, aby funkci tajemnice RR od 1. 11. 2017 vykonávala paní Petra Vaňková. 

5. RMČ souhlasí, aby funkci tajemnice bezpečnostní rady a krizového štábu od 1. 11. 2017 vykonávala 

paní Mgr. Pavlína Němcová. 

6. RMČ ukládá starostovi zajistit výkon vnitřního auditu jiným subjektem. 
/7:0:0/ 
 
 

11. Zápis z 9. zasedání Komise životního prostředí ze dne 20. 9. 2017 
Materiál byl předložen písemně. RMČ zápis bere na vědomí. Tajemnice KŽP zajistí pozvání Ing. Krause na 
jednání komise. 

 

12. Zápis z 5. zasedání Komise kulturní ze dne 21. 9. 2017 
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. Návrh usnesení byl doplněn. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 5. zasedání Komise kulturní ze dne 21. 9. 2017. 
2. RMČ souhlasí  

a) s finančním darem pro paní L. V. za její dlouholetou aktivní práci ve prospěch MČ v oblasti 
kultury ve výši 50 000 Kč,  

b) s organizací Vánočních trhů panem Breníkem, spol. Missouri Group s.r.o., Radlická 112/55,    
Praha 5 - Smíchov,   IČ 24754811 

c) s konáním plesu MČ Praha 22 dne 20. 1. 2018 v Divadle U22,  
d) s pořádáním Koncertu Jožky Černého s cimbálovou muzikou v Divadle U22 dne 13. 9. 2018. 

/6:0:1/ 

 

 
13. Různé  
A/ Informace RAD Collera 

1. „Tradiční setkání seniorů“ - pan radní informoval o připravované každoroční akci, kterou zajistí 
agentura pana Zdeňka Vrby. Setkání se uskuteční v pátek 17. 11. 2017 od 14 do 18 hodin v Divadle 
U22. Cena akce se předpokládá ve výši loňských nákladů. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s konáním akce „Tradiční setkání pro seniory v Divadle U22“ a ukládá OKÚ vystavit  
objednávku na zajištění služeb a občerstvení u provozovatele.  
/6:0:1/ 

 
2. „Uhříněveská pouť 2017“ - pan radní informoval o tradiční Uhříněveské pouti, která proběhne 

v sobotu 4. 11. 2017 od 10 - do 17 hodin. Atrakce budou umístěny na Novém náměstí od 1. 11. do          
5. 11. 2017 a část atrakcí bude i na pozemku Vivus od 25. 10. do 5. 11. 2017. 

Usnesení: 
1. RMČ bere na vědomí informaci ke konání Uhříněveské pouti dne 4. 11. 2017. 
2. RMČ nemá námitek s využitím objektu ŠJ, Nové náměstí 1100 pro občerstvení návštěvníků a 

umístění stánků uhříněveských škol a řemeslníků. 
  /6:0:1/ 
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B/ Informace RAD Ing. Semeniuka - pan radní požádal o svolání společného zasedání KVaÚPn, KŽP a KD 
v souvislosti s výstavbou nové MŠ V Bytovkách - společný termín bude upřesněn. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:50 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
             
 
 
 
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

Použité zkratky: 
VZ veřejná zakázka     SP stavební povolení 
VZMR  veřejná zakázka malého rozsahu   DIO dopravně inženýrské opatření 
ZD zadávací dokumentace    DIR dopravně inženýrské rozhodnutí 
PD projektová dokumentace    VO veřejné osvětlení 
TDI technický dozor investora    DK dešťová kanalizace 
UR územní rozhodnutí    SK splašková kanalizace 
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí  IA investiční akce 
DSP dokumentace pro stavební povolení   AD autorský dozor 
DPS dokumentace provedení stavby   DSPS dokumentace skutečného provedení stavby 


