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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 — Kbely

odbor výstavby — stavební úřad

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 —- Kbely

Telefon: 286 852 470 IDS: ji9buvp

Č.j.: P19 4748/2018—OV/P
V Praze dne 27.8.2018

Sp.zn.: SZ P19 463 8/2018

Vyřizuje: Ing. Peterková

e-mail: ivanapeterkovaúbkbelv.mepnet.cz

telefon: 286 852 470

 

  

 

 

Informace

 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle

ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v platném znění a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního

města, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace

V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, V platném

znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) a V souladu s právním názorem

odboru stavebního řádu MHMP, který V rámci odvolacího řízení uvedl v rozhodnutí č.j.

MHMP 1145984/2018 ze dne 26.7.2018, provedl Vámi požadované zjištění a zpracoval

následující informaci:
.

Na základě žádosti společnosti EKOSPOL a.s., IČ 63999854, se sídlem Dukelských

hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, projednávaly nebo projednávají odbory zdejšňio Uřadu

městské části Praha 19, v rámci projektu Parcely Slavík Kbely:

1. Vrámci řízení, kdy bylo dne 29.6.2017 vydáno—

rozhodnutí o dělení a scelování pozemku a rozhodnutí o umístění stavby pro stav u

nazvanou: „Parcely Kbely“, byla předložena dokumentace:

— Projektová dokumentace pro UR, část Architektonická, projektant_

_, zodp. projektant_ hlavní inženýr projektu_

dokumentaci ověřil_autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,_

— Projektová dokumentace pro ÚR, část Architektonická, projektant_

_, zodp. projektant_, hlavní inženýr projektu—

dokumentaci ověřil_, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

2. V rámci řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu nazvanou: „Parcely Kbely -—

komunikace včetně odvodnění“ byla předložena dokumentace:



— Projektová dokumentace pro SP, část Architektonická, projektant_,

zodp projektant_, hlavní inženýr projektu_

dokumentaci ověřil-, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

- Projektová dokumentace pro SP, část D.2.SOOl — Komunikace, projektant .

zodp. projektant hlavní inženýr projektu_

_, dokumentaci ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní

stavby,

— Projektová dokumentace pro SP, část D2.SOl2 Areálová dešťová kanalizace,

projektant_, dokumentaci ověřil , autorizovaný

inženýr pro vodohospodářské stavby,

3. V rámci vydání stavebního povolení_dne17.7.2018 ke

stavbě vodních děl pro stavbu nazvanou: „Parcely Kbely — vodovodní řad a splašková

kanalizace“ byla předložena dokumentace:

- Projektová dokumentace pro SP, část Architektonická, projektant_,

zodp. projektant_, hlavní inženýr projektu_

dokumentaci ověřil_autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

 

  

  

- Projektová dokumentace pro SP, část D2.SOll Venkovní vodovod a D2.SOll.1

Vodovodní řady, projektant_dokumentaci ověřil_
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,_

- Projektová dokumentace pro SP, část D2.SOl3 Splašková kanalizace a D2.SOl3.1

Stoka splaškové kanalizace, projektant_ dokumentaci ověřil

_, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,

  

   Ing.Ivana Peterkov

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru výstavby
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