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Dle rozdělovníku

V Praze dne: 13.10.2010

Počet stránek: 2
Vyřizuje: Jindřiška Havlíková
Tel: 234 683 283
E-mail: havlikovaj@repy.mepnet.cz

snĚrENÍ

odbor výstavby Uřadu městské části Praha 17, jako stavební úřad příslušný dle $ 13 odst. 1
písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
vyhlášky č. 55/2000 Sb. t'1. m. Prahy, kterou se vydává Stanrt hl.m.Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, po přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, podané dne 15'09.20].0

ďe S 122 odst. 1stavebního zákona 
vydává

stavebníkovi - Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1169, IČ 2843747I, se
sídlem Praha 6-Řepy, Vondroušova 1168

ko l audační  souh l a s

k užívání stavebních úprav bytového domu č.p.1167-1169 ul. Vondroušova v Praze 6-Řepy,
které spočívají v:
- zateplení obvodového plóště včetně 48 lodžií a ýměny zóbradlí
- zateplení střešního plóště
- úpravě vstupů do domu-vyzdění skleněných portóIů a osazení vstupních dveří
- ýměně konstrukcí přístupoých schodišť
- dispoziční úpravě prostoru zódveří a nebytového prostoru v í.NP.

Stavební úpravy jsou povolené a provedené na základě stavebního povolení vydaného
odborem výstavby Úřadu MČ Praha 17 pod t.j.:ÚtuČlr7 OI3BBOI2OO9/VYS/Br ze dne
30'07.2009, v právní moci dne 15.0B.2009.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, která se konala dne 12.10.2010, bylo zjištěno, že
stavební úpravy jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve Stavebním
řízení a že obecné technické požadavky na výstavbu byly dodrženy'
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V provedení stavebních úprav nebyly zjištěny žádné vady a
užívání stavebních úprav.

Stavebnfu při závěrečné kontrolní prohlídce předložil
předepsaných zkoušek ve vyhovujícím provedení'

Stavební úpravy sqým provedením ani užíváním nebudou ohrožovat život a veřejné zdraví

osob, živoi a zdravi zvftat, bezpečnost anebo životrrí prostředí, jak vyplývá z přeďožených
souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánu --Hasičského záchranného sboru

hl.m'Praňy, odboru životrrího prosředí a dopravy Úradu MČ Praha 1.7 a dalších předložených

dokladů.

Kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu s 119
stavebního zákona. Není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. 

/

Jindřiška Havlíková 
, 
-

referentka odboru výstavby

Rozdělovník:
-Společenswí vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1].69, ul. Vondroušova 1168, 163 00
Praha 6-Repy
-Městská část Praha 17, oSoM, Žalanského 291'll2b,163 02 Praha-Repy
-Hlavní město Praha, MHMP-OSM, Mariánské nám. 2l2,1.I0 00 Praha 1
-Finanční úřad pro Prahu 6, nábř. kpt' Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
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nedoděIky, ani závady bránící

veškeré doklady a výsledky
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