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POZVANKA
na závěrečnou kontrolní prohlídku

Dne 17.9.2010 podalo _ Společenswí vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1169' IC:
28437477l, se sídlem Praha 6-Řepy, Vondroušova 1168, žádost o vydání kolaudačního
souhlasu pro stavbu :
. stovební úprovy bytového domu č.p,1167-116g, uI. Vondroušova 14,16,78, Praha 6-Řepy,

které spočívají v zateplení obvodového plóště bytového domu včetně 48 lodžií, střešního
plóště, ýměny zóbradlí na lodžiích, úprava vstupů do domu, vyzdění skleněných portóIů
vsrupů a osazení vstupních dveří, výměna konstrukcí přístupoých schodišť, dispoziční
úprava vstupu, prostoru zidveří a nebytového prostoru'

odbor výstavby Úřadu MČ Prahy 17 vydal stavební povolení dne 30'7.2009 pod
tJ.:ÚtuČlu 013BB0/2009A/YS/Br, v právní moci dne 15.B'2009'

odbor výstavby Úřadu městské části Průa 1.7, jako stavební úřad příslušný ďe ustanovení $
13 odstavce 1., písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.55/2000 Sb' hl.m.Prahy, kterou
se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v souladu s ustanovením
S 122 odst.2 stavebního zákona

termín závěrečné konnolní prohlídky stavby na den
12. října 2010 ( úteď ) v 9.00 hod.

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Stavební úřad zároveň v souladu s $ 133 odst. 4 stavebního zákona vyzyvá k účasti
závěrečné kontrolní prohlídce stavebníka a současně pÍizyvá dotčené orgány.

Stavebnft ke konnolní orohlídce předloží:
- dokumentaci skutečného provedení (pokud došlo k odchylkám proti ověřené projektové

dokumentaci ve stavebním řízení nebo při ohlášení stavby)
. zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
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. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
- doklady prokazující shodu vlastností použiých qýrobků s požadavky na stavby
. doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti vydané oprávněnou osobou ďe zákona o

odpadech, pokud jejich další využití není možné
. další doklady stanovené v podmínkách stanovisek dotčených orgánů posuzujících stavbu

dle zvláštních předpisů a jiné doklady

Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení S I72 odst.2 až 6
stavebního zákona. Za neúčast při kontrolní prohlídce může být uložena pořádková pokuta
podle S 173 stavebního zákona.

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, přeďoží jeho zástupce písemnou plnou moc.

,:l
Jindřiška uavtiuol{j\ 
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referentka odboru výstďrfoy

Rozdělovnfu:
-Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1169, Vondroušova 1168, 163 00 Praha
6-Řepy
-Městská část Praha 17, oSoM, Žalanského 29IlI2b,163 02 Praha 6-Řepy
-Hlavní město Praha, MHMP-OSM, Mariánské nám. 2l2,II0 00 Praha 1
-HZS hl.m.Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2
-oŽPD Úřadu MČ Praha 17, ŽaIanského 291'll2b' 163 02 Praha 6-Řepy
-MHMP-OOP, Jungmannova 29135, 110 00 Praha 1
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