
MESTSKA CAST PRAHA 19
Ú řaa  měs tské čás t i  P raha  19
se síd lem:  Semi l ská  43 l1 ,  197 04 Praha 9  _  Kbe ly
odbor  výs tavby  _  s tavební  úřad
detašované pracov iště  Že|eznobrodská  825,  I97  04 Praha 9  _  Kbe ly
te le fon:  286 852 470.  fax  286 850 182

Č1.: rtl I386Ol2O07-oVAtra
Sp.zn.: UMC PI9 2068120A7
Vyřizuje: Ing. Zdeřka Nejedlá
E-mail: zdenka.nejedla@kbely.mepnet.cz
Telefon: 286 852 470

Y Praze dne 17.8.2007

Kbely střed (Aripuana)

ARIPUANA, a.s.
U Zvonařky 994lt5
Praha2

Ioto rozhodnutí
ane .......LJ..3.:..

|o právní moci @

zaÚraa

V Prazcdnc

R o Z H o D l\ U T Í
odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební uřad podle

ustanovení $ 13 odst. 1 c) zrákona č. L83l2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb' Hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl'
m. Prahy ve znění pozdějších předpisův y dáv á kŽádosti stavebníka společnosti
ARIPUANAr l.S.r se sídlem U ZvonaÍky 994lt5, Praha 2 zastoupeného na základě plné
moci ze dne 15.|2.2006 Ing. arch. Karlem Cvrčkem, bytem U ovčína 1470, Dobříš ze dne
30.5.2007 pro stavbu nazvanou:

,.obytné skupina Khelv střed _ bytové domy.. altán. Yeřeiné osvětlení.o

na pozemcích č.parc. 2l1, 2l2' 2/3,7,l4,2l5,216' 4l1' 4l3, 4/4, 4l5, 4l7, 4l8, 4l9' 4lt0,
slt, 5/2, 6l|, 612, 613,, 7l|, 7 /2, 7 /4,8lÍ, 8l2' 2|l4 a 2052 v kat. území Kbely, obec Praha, při
ulicích Yrchtabská a Žac|éřská v Praze 9 - Kbelích ve stavebním řízení podle $ 115
stavebního zákona a ustanovení $$ 5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb.' kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákonave věcech stavebního řádu

stavební povolení.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené při vydávání tohoto
rozhodnutí, kteráse jako příloha tohoto rozhodnutí předává stavebníkovi po nabytí jeho
právní moci.

2. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí'

3. PÍed zahájením stavby je nutno umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolené
stavbě a ponechatjej tam aŽ do dokončení stavby.


















