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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

 

Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 obdržel dne 23.5.2016 žádost 

stavebníka  Městské části Praha 9 (IČ 000 63 894), se sídlem Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 

9, o vydání kolaudačního souhlasu na část stavby nazvané „SO1 servisní objekt“, včetně přípojky 

kanalizace, přípojky vody, přípojky elektro NN, příjezdové komunikace a zpevněné plochy, zdi z 

gabionů, zařízení staveniště, to vše na pozemcích č. parc. 117/1, 1132/2, 1132/3, vše v k.ú. Prosek, při ul. 

.Na Vyhlídce v Praze 9 (dále jen "stavba"). Stavba bude stavbou trvalou. 

 

Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 vydává podle ustanovení 

§ 122 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen stavební zákon) a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jako obecný stavební úřad 

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,  

 

k o l a u d a č n í   s o u h l a s 

na tyto části staveb: 

- SO 01  servisní objekt, včetně inženýrských sítí (obsahující 1PP. včetně prostoru 

technických místností a WC, a vyhlídky, bez nástavby 2NP.)  

- Komunikace a zpevněné plochy 

- Zeď z gabionů 

to vše na pozemku č. parc.  č. parc. 117/1, , vše v k.ú. Prosek, při ul. Na Vyhlídce v Praze 9, 

provedenou podle stavebního povolení S P09 015246/2013/5 P09 052680/2013/OVUR/Hor ze dne 

27.8.2013. 

Odůvodnění: 

 

Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 obdržel dne 23.5.2016 

žádost stavebníka  Městské části Praha 9 (IČ 000 63 894), se sídlem Sokolovská 324/14, 180 49 

Praha 9, o vydání kolaudačního souhlasu na část stavby nazvané „SO1 servisní objekt“, včetně 

přípojky kanalizace, přípojky vody, přípojky elektro NN, příjezdové komunikace a zpevněné 

plochy, zdi z gabionů, zařízení staveniště, to vše na pozemcích č. parc. 117/1, 1132/2, 1132/3, 

vše v k.ú. Prosek, při ul. .Na Vyhlídce v Praze 9 (dále jen "stavba"). Stavba bude stavbou 

trvalou. 

Dne 1.6.2016 vydal odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 pod č.j. S P09 

034193/2016/2 P09 034193/2016/OVUR/Hor výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce na stavbě 

a stanovil datum místního šetření, spojeného s ústním jednáním na den 12.7.2016. 



  

 

str. 2 

 

Závěrečná kontrolní prohlídka proběhla ve stanoveném termínu a z jejího průběhu byl 

sepsán protokol, který je součástí spisu. Při této prohlídce bylo zjištěno, že stavební úpravy byly 

provedeny dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení beze změny. Vady a nedodělky 

nebyly zjištěny. 

 

V rámci závěrečné kontrolní prohlídky předložil stavebník doklady, které prokázaly 

bezpečné užívání stavby, a to zejména: 

- geometrický plán 

- zaměření skutečného provedení staveb a doklad o jejich předání na Institut plánování a 

rozvoje hl. m. Prahy 

- vytyčovací protokoly 

- statické zatěžovací zkoušky 

- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty 

- prohlášení zhotovitele 

- prohlášení o likvidaci odpadu 

- souhlas s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích  

 

Na základě těchto skutečností, provedené kontrolní prohlídky, předložené projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby, kladných stanovisek dotčených orgánů (stanovisko 

HSZ hl. m. Prahy pod zn.: HSAA-7547-2/2016 ze dne 12.7.2016, souhlasné stanovisko Hs hl. m. 

Prahy č.j. HSHMP 28160/2016, a odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 9 a Policie 

ČR do protokolu z kontrolní prohlídky), a dalších předložených dokladů, stavební úřad souhlasil 

s užíváním části stavby, jako stavby trvalé, a vydal kolaudační souhlas.  

 
 

Ing. Václav Vaněk 

otisk úředního razítka    vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

 

 

Doručuje se : 

 

I. stavebník (do vlastních rukou): 

 

Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9 (IČ 00063894), zast. OSM ÚMČ P9, 

II. dotčeným orgánům: 
- Hygienická stanice hl.m. Prahy, (DS) 

- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, (DS) 

- OŽPD MČ P9 

III. kopie: 

- spis 

- úředník 
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