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Místní úřad v Praze — Kbelích ,Semi s
Odbor

výstavby a místního hospodářství

Telefon : 850 1862, 850 1290, 850 2480, fax : 850 2428

Č.j.: 1018/98-330/T
Vyřizuje: Trnka

V Praze dne 3.7.1998
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D ____________________
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KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a místního hospodářství MÚ Praha — Kbely obdržel dne 4.5.1998 Váš
návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby „Zahradní plastový bazén“ a
„Stavební úpravy rodinného domu“ na pozemku parc.č. _ a _ vkat. území
Satalice , na které byla vydána stavební dne 16.9.1996 pod č.j. 1497/96-330/G a dne
26.3.1997 pod č.j. 289/97-330/B.
Po přezkoumání návrhu a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním
šetřením, OVMH MÚ Praha — Kbely, jako stavební úřad příslušný podle § 117 zákona č.
50/1976 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákonů č. 103/1990 Sb.,
262/1992 Sb. a č. 43/1994 Sb. (dále jen „stavební zákon“), podle § 82 odst. 1 stavebního
zákona

a)

povoluje

užívání

““by—Zahradní
plastový bazén“ na pozemku parc. č. _ vkat. území Satalice vulici Hálova číslo
popisné .v Praze - Satalicích, které obsahují:

-

na pozemku parc.č. _ byl vybudován zapuštěný rekreační plastový bazén o
rozměrech 4,3 x 8,8 rn o hloubce 1,2 m, vybavený úpravnou vody včetně ohřevu, která je
umístěna ve stávající drobné stavbě na pozemku parc.č.

b)

schvaluje

podle § 81 odst. 4 stavebního zákona tyto odchylky od projektové dokumentace ověřené ve
stavebním řízení, které nevyžadují zvláštní řízení:

-

Stavba bazénu byla doplněna mobilním zastřešením z polykarbonátu.

Odůvodnění
Návrh na kolaudaci byl vřízení přezkoumán vcelém rozsahu, zejména při ústním
jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 2.6.1998 .
V kolaudačním řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek
doklady, které byly přiloženy k návrhu na kolaudaci a vydány V průběhu řízení a to.
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1. Zpráva o výchozí revizi elektro na bazén ze dne 22.5.1997 — rev. technik _
Zápis o předání a převzetí dokončených prací na bazén ze dne 22.5.1997
Potvrzení o odevzdání geodetické dokumentace na IMIP č. 1030/98 ze dne 9.4.1998
Potvrzení dodavatele o kvalitě zakrytých konstrukcí ze dne 11.6.1998

Výchozí revizní zpráva elektro na prostor

vrodinném domě

dotčené stavebními

úpravamizedneza.6.199s—rev.technu<_
Bylo zjištěno, že stavby jsou provedeny podle projektové dokumentace, ověřené
stavebním úřadem ve stavebním řízení a že jsou dodrženy podmínky, stanovené ve stavebním
povolení.
Drobné odchylky skutečného provedení stavby od projektové dokumentace, ověřené
ve stavebním řízení, které jsou v ní vyznačeny, neovlivní plynulé a bezpečné užívání stavby
k účelu, pro který byla povolena. Tyto odchylky nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je
vzal na vědomí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení k odboru výstavby Magistrátu hl.m. Prahy podáním, učiněným u zdejšího stavebního
úřadu.
Stavbu lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Ing.Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby
a místního hospodářství
Doručí se:
Účastníci řízení:

N:,
€;

Hálova . Praha 9 — Satalice
álova . Praha 9 — Satalice

Na vědomí:
-

MČ Praha — Satalice
stavební archiv

«it “»
(z .;

