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POZVANKA

na závěrečnoukontrolníprohlídku
vlastníkůpro dům Vondroušova1167-1169'IC:
Dne 17.9.2010podalo_ Společenswí
28437477l, se sídlem Praha 6-Řepy, Vondroušova 1168, žádosto vydání kolaudačního
souhlasupro stavbu:
.
14,16,78,Praha 6-Řepy,
stovebníúprovybytového
domuč.p,1167-116g,
uI.Vondroušova
plóště
kteréspočívají
v zatepleníobvodového
bytovéhodomu včetně48 lodžií,střešního
plóště,ýměny zóbradlí na lodžiích,úpravavstupůdo domu,vyzděnískleněnýchportóIů
vsrupůa osazenívstupníchdveří, výměna konstrukcípřístupoých schodišť,
dispoziční
prostoru'
úpravavstupu,prostoruzidveří a nebytového
odbor výstavby Úřadu MČ Prahy 17 vydal stavebnípovolení dne 30'7.2009 pod
v právnímoci dne 15.B'2009'
tJ.:ÚtuČlu 013BB0/2009A/YS/Br,

odbor výstavbyÚřadu městskéčástiPrůa 1.7,jako stavebníúřadpříslušný
ďe ustanovení$
13 odstavce 1., písm.c)zákona č.183/2006Sb. o územnímplánovánía stavebnímřádu
předpisůa vyhláškyč.55/2000
(stavebnízákon),ve zněnípozdějších
Sb' hl.m.Prahy,kterou
předpisů,
stanovujev souladus ustanovením
se vydává Statuthl.m.Prahy,ve zněnípozdějších
zákona
S 122 odst.2 stavebního
konnolníprohlídkystavbyna den
termínzávěrečné
12.října 2010( úteď ) v 9.00hod.
se schůzkoupozvanýchna místěstavby.
Stavební úřad zároveň v souladu s $ 133 odst. 4 stavebníhozákona vyzyvá k účasti
závěrečnékontrolní prohlídcestavebníkaa současněpÍizyvá dotčené
orgány.
Stavebnft ke konnolní orohlídcepředloží:
- dokumentaci skutečnéhoprovedení (pokud došlo k odchylkám proti ověřené projektové
dokumentaci ve stavebnímřízenínebo při ohlášenístavby)
. zápis o odevzdánía převzetístavby, pokud byl pořízen
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doklady o výsledcích předepsanýchzkoušek
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 dalšívyužitínenímožné
dalšídoklady stanovenév podmínkách stanovisek dotčenýchorgánůposuzujícíchstavbu
dle zvláštních předpisů a jiné doklady

Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídceplatí ustanoveníS I72 odst.2 až 6
stavebníhozákona. Za neúčastpři kontrolní prohlídce můžebýt uložena pořádková pokuta
podle S 173 stavebníhozákona.
Nechá-li se někteý z účastníků
zastupovat,přeďoží jeho zástupcepísemnouplnou moc.
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Rozdělovnfu:
-Společenství
pro důmVondroušova1167-1169,Vondroušova1168,163 00 Praha
vlastníků
6-Řepy
-MěstskáčástPraha17, oSoM, Žalanského
29IlI2b,163 02 Praha6-Řepy
-HlavníměstoPraha,MHMP-OSM, Mariánskénám. 2l2,II0 00 Praha1
-HZS hl.m.Prahy,Sokolská 1595/62,12000 Praha2
-oŽPD Úřadu MČ Praha 17, ŽaIanského
291'll2b' 163 02 Praha6-Řepy
-MHMP-OOP, Jungmannova
29135,11000 Praha1
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