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Telefonní spojení:

286 88 90 30 sekretariát .. ' .. '

286 88 24 07 ekonomický úsek gSĚtĚka “'St Praha 9
286 88 77 94 nájemné .

286 88 61 50 technický úsek Sokolovska 324/1 4

286 88 76 51 právní útvar 180 49

283 88 29 75 členská evidence

286 88 82 07 personální útvar

286 89 01 93 fax    
Váš dopis lze dne Spisová zn. I č.j. V řizu'eltel. Datum

Věc: Žádost o vydání stavebního povolení

Vážené dámy a pánové.

Ve smyslu stavebního zákona č.50/1976 Sb. v platném znění a vyhlášky č.132/1998

Sb.VáS prosíme o vydání stavebního povolení.

Důvodem naší žádosti je rekonstrukce plynové kotelny Nad Krocínkou č.p. 371 a 372

Stavba: Zateplení a stavební úpravy bytového domu

Stavebník: Stavební bytové družstvo Praha, Střížkovská 1/29a, Praha 8

Předpokládaný termín dokončení: jaro 2007

Způsob provedení stavby: dodavatelsky

Dodavatel: Rebos s.r.o. IČ: 271 84 862

Orientační náklad: 1 900 ooo,- Kč "09 070813/2008

Přílohy: 2 x projektová dokumentace |" ", , |, %

     

Podal-to: 21 11.2006

Děkujeme vám za rychlé vyřízení naší žádosti.
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(na dodeiku)

MESTSKA_CAST {KEA'HA 9 l

URAD MESTSKE ASTI , , v

QDBOR yÝSTAVBY Stavebm bytove druzstvo Praha 1

A UZEMNIHO ROZVOJE Střížkovská 1 /29a

Sokolovská 324 Praha 8

180 49 Praha 9

„ 70613/06/OVÚR/Pa/461/P09

C.j.: 071615/2006 V Praze dne: 30.11.2006

Vyřizuje: Pařík E-mail: parikv@p9.mepnet.cz

Telefon-provolba: 283 091 220 Internet: http://www.praha9.cz/

Telefon-ústředna: 283 091 111 Ukládací znak' k.ú. V)sočan_v

Fax: 283 890 120 ' d- 371

0 z n á m e n i o zahájení stavebního řízení

Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby aúzemního rozvoje jako

příslušný stavební úřad ozn a m uj e V souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdější právní úpravy (stavební zákon),

zahájení stavebního řízení o žádosti Stavebního bytového družstva Praha, IČO 00034592,

Střížkovská 1/29a, Praha 8, doručené stavebnímu úřadu dne 21.11.2006, 0 vydání stavebního

povolení stavebních úprav domu čp. 371, Nad Krocínkou 39 a čp. 372, Nad Krocínkou 41 v Praze

9, spočívajících v zateplení obou domů a drobných stavebních úpravách (opěrné zídky, vnější

betonové schodiště a okapové chodníky).

Nahlédnout do spisů lze u odboru výstavby Úřadu městčásti Praha 9, Sokolovská 324,

Praha 9, 2. poschodí, dveře č. 244(návštěvní dny Po, St 8-12 a 13-17,00 hod.).

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto

oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené orgány

státní správy.

referent odbo

Qleámení se doručujg

I. do vlastních rukou účastníkům řízení:

- SBD Praha, Střížkovská 1/29a, Praha 8

 

II. “dotčeným orgánům státní správy:

- HZS hl.m. Prahy, Gen. Janouška 844, Praha 9
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III. co: _ ; Výprava—no
- sp1sy * „

- Pařík ; "1- '2- 2086
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Adresát byl o uložení této zásilky písemně

vyrozuměn a bylo mu zanechána poučeni

o.právnich důsledcích, které s převzetím

nebo nepřevzeiím zásilky souvisejí .

WJ“
Zásilka byla jafipravena k vyzvednutí

Wm;
“dne ........

 

Otisk denniho

vydáirajiči  

Adresát byl o uloženi této zásilky písemně

vyrozuměn a bylo mu zanechána poučení

o právních důsiédcrch, které s převzetím

nebo nepřevzetíní zásilky souvisejí ,

Zásilka byia pfipravena kvyzvednuti

dne .........._
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umístěni .

čárového

kódu

Odesílatel:

Úřad měšlské'části Praha 9

Odbor výstavny a územního rozvoje

Sokolovská 324/14
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Označení písemnosti (č.j.) :

čENKA
 

P09 DZ1615I2006

S P09 07061320062
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HZS hl.m. Prahy

Gen. Janouška 18

19800. Praha 9
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Prohlášení příjemce is"

Jméno a přijmeni příjemce:

Vztah příjemce k ádresáiov

Potvrzuji e ii _zásií

ne

Odésllatelť

Prostor pro q.
umístění _

Úřad městské části Praha 9 “má“
Odbor výstavby a územního rozvoje

\ "
Sokolovská 324/14

ři SETS 513555— _ *fčýřřř * *

\ Označení písemnosti (č. j.) ; _

P09 071,615/2006

s P09 07061312006/2

Adré'sat: i * {Mfihw’ * í

. |SBD Praha
É"

Šti'ížkovská 1129a
:3

180 00 Praha 8 87
i

Avram!am Šmražsrva "Mun Ši
Stfižťmvská

1/29: *
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. na 03 45 92
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Jméno a přlj'rrien! příjemce:

Vztah příjemce k adresátovi.

Potvrzují řevzetí této zásilky
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m STAVEBNI BYTOVE DRUZSTVO PRAHA

Registrace: oddíl Dr XCVIII, vtožka 22 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

m Sidlo: Střížkovská 1/29a, Praha s, 180 o IČ: 00 03 45 92 / DIC: cz 00 03 45 92

Bankspojeni: — WWW-sbdvraha-u

P R H Návštěvní dny: Po 14.00 -1s.oo a Čt 8.00 — 12.00 I 14.00—1_

Telefonni spojeni:

286 88 90 30 sekretariát " ' " '

286 88 24 07 ekonomický úsek gaggle caSt Praha 9

286 88 77 94 nájemné .

286 88 61 50 technický úsek Sokolovska 324/1 4

286 88 24 06 MaRT Praha 9

286 88 76 51 právní útvar 180 49

283 88 29 75 členská evidence

286 88 82 07 personální útvar

286 89 01 93 fax   
 

 

Váš dopis lze dne Spisová zn. I č.j.! V řízu'eltel. Datum

2586/TPÚ/mch/O7 _ 18.10.2007

Věc: Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Vážená paní, vážený pane.

Vzhledem k dokončení níže uvedené stavby si dovolujeme podat návrh na vydání

kolaudačního rozhodnutí.

Navrhovatel: Stavební bytové družstvo Praha, Střížkovská 1/29a, Praha 8

Stavba: Zateplení a stavební úpravy bytového domu

Místo stavby: ul. Nad krocínkou č.p. 371 a 372

Předmět díla: Předmětem díla bylo zateplení a stavebni úprava bytových domů

Zhotovitel: Rebos s.r.o.

Stavební povolení: č.j.: 70613/06/OVUR/Pa/461 datum: 29.12.2006

Termin dokončení stavby: 16.7.2007

Termín vyklizení staveniště a úprav okolí: 16.7.2007

Doba trvání zkušebního provozu: žádná

S pozdravem

P09 061077/2007

will"!!! llllllíílj 0
“* 31-10-2007

mužeme FERRE.

Slřížkcvská 17295;

Ptrahu 8 *180 DU __,
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Adresát:

(na dodejku)

MĚSTSKÁČÁST PIĚŘHA 9

URAD MESTSKE STI , , v

ODBOR VÝSTAVBY Stavebm bytove druzstvo Praha

A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Střížkovská 29a

Sokolovská 324 Praha 8

180 49 Praha 9

„ 61077/07/OVUR/Pa/656/PO9

C.j.: 061461/2007 V Praze dne: 5.11.2007

Vyřizuje: Pařík * -— E-mail: parikv@p9.mepnet.cz

Telefon-provolba: 283 091 220 Internet: http://www.praha9.cz/

Telefon-ústředna: 283 091 111 Ukládací znak' k.ú. Prosek "\ _ _ ,

Fax: 283 890 120 ' d- 371

0 z n á m e ni o zahájení kolaudačního řízení

P 0 zv á ní k ústnímu jednání

Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako

příslušný stavební úřad podle ustanovení § 117 odst. 1 pism. c) zákona č. Sb., O územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj ších právních předpisů a vyhlášky č.

55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších

právních předpisů '

oznamuje podle ustanovení § 80 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům

státní správy zahájení kolaudačního řízení k návrhu SBD Praha, IČO 00034592, Střížkovská 29a,

Praha 8 doručeného stavebnímu úřadu dne 31.10.2007 0 kolaudaci stavebních úprav domu čp. 371 a

372 V Praze 9-Wseěamch; Nad Krocínkou/39 a 41, včetně zateplení domu, povolené stavebním

povolením čj. 70613/06/OVUR/Pa/461/P09 001290/2007 ze dne 29.12.2006

a nařizuje k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den:

16.11. 2007 v 9:30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v návštěvní dny (pondělí a středa od 8 do 12 a od 13

do 17,30 hodin) na odboru výstavby Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 324, Praha 9,

2. poschodí, kancelář č. 244 a při ústním jednání.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou svě námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při

ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

K ústnímu jednání je navrhovatel povinen připravit:

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při

povolování změn stavby

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo v jejím průběhu ke změnám

- nezbytné revizní zprávy.

Nechá—li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 0c.
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Omágímigdomglje;

I. účastníkům řízení:

- SBD Praha, Střížkovská 29a, Praha 8

H. dotčenx'm orgánům:

- HZS hl.m. Prahy, Gen. Janouška 18, Praha

III. na vědomí:

- Pařík

- spisy

» koncept

strana 2 (celkem 2 stran)



.Lpdeahtet .. „. _. . _, „ „, _; 1. gamma'.

Odesílatel: Prostor pro CH

.. , ,' . . . .. * umístění '"

,a ulozeni teto zasíky plsemne mad mesmke části Praha a osminu .

,{1 a bylo mu zanechána poučení

ích důsledcích, které s převzetím

Odbor výstavby a územního rozvoje

Sokolovská 3291'14

: H&G—aýP-mhní; " _ *

nepřevzetím zásilk'ysouvjsejí . \
DORUČENKA \

Označení písemnosti (č.j.) :
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Prohlášení příjemce z'ásil'"

Jméno a příjmení pfijemfi ,

Vztah příjemce kadresátovi, není-lí příjemee adresáíeni:

Potvrzují převzetí této zásilky-
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P 0 zv á ní k ústnímu jednání

Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako

příslušný stavební úřad podle ustanovení § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj ších právních předpisů a vyhlášky č.

55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších

právních předpisů
_

oznam u je podle ustanovení § 80 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům

státní správy zahájení kolaudačního řízení k návrhu SBD Praha, IČO 00034592, Střížkovská 29a,

Praha 8 doručeného stavebnímu úřadu dne 31.10.2007 0 kolaudaci stavebních úprav domu čp. 371 a

372 v Praze 9—V-ys9ěaaedr; Nad Krocínkou'39 a 41, včetně zateplení domu, povolené stavebním

povolením čj. 70613/06/0VUR/Pa/461/P09 001290/2007 ze dne 29.12.2006

a nařizuje k předloženému návrhu ústní jednání spoj ené s místním šetřením na den:

16.11. 2007 v 9:30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v návštěvní dny (pondělí a středa od 8 do 12 a od 13

do 17,30 hodin) na odboru výstavby Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 324, Praha 9,

2. poschodí, kancelář č. 244 a při ústním jednání.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při

ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

K ústnímu jednání je navrhovatel povinen připravit:

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při

povolování změn stavby

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo v jejím průběhu ke změnám

- nezbytné revizní zprávy.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou oc.
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