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Kbely

obytná skupinaKbely * střed,I. část

KOLAUDAčNÍ

SOUHLAS

odbor výstavby Uřadu městskéčásti Prahat9 obdrŽel dne 19. 12. 2008 Žádost
stavebníka,spol. ARIPUANA'
a.s., sídlem Malé náměstí č. I38l4 vPraze 1, o vydání
kolaudačního
souhlasuna stavbu :

,,obytná skupina Kbely střed _ bytovédomy, a|tán, veřejnéosvětlení((

povolené
na pozemcíchč.parc.
2l|,2l2,2l3,214,2l5,216,4lt,4l3,414,415,
4l7,4l8,4l9,4lI0,
5ll, 512,611,612,613,711,712,714,811,812,2114a 2052 vkat. uzemi Kbely, obec Praha,
mezi ulicemi Vrchlabská a Zac|éřská v Praze 9 - Kbely, která byla povolena rozhodnutím
čj. P19 I3860l2007-oVA{aze dne 17.8.200]. Vprůběhu stavby byla však na návrh
stavebníkavydána dalšírozhodnutío změně stavby před dokončením:
a) čj. P19 9759l2008-oVA{ ze dne 10. 10.2008 s nabytímprávnímoci 10. 11. 2008
b) čj. Pl9 509l2009-oVA{zedne19, I.2009 snabytímprávní
moci 26' L,2009
c) čj. Pl9 433Il2009-oVA{zedne 3. 6.2009 snabytímprávní
moci 5. 6.2009,
Dne 10. 6, 2009 stavebníkupřesnil rozsah kontrolní prohlídky ze které,z technických
důvodů,
lyňal částiobjekttlaoznačiljejako II. částstavby s pozdějšímdatem dokončení.
Stavby podmiňujícívydaní kolaudačníhosouhlasu s užívánímpředmětných bytových a
polyfunkčníchdomů' byly odsouhlasenék trvalému užívánísamostatnými kolaudačními
souhlasy(komunikace,teplovod, TS, kabely NN, kabely W, voda a kanalizace).
I. částstavby,která byla prohlédnutadne 30. 6. 2009 obsahuie:
o b)ltové
prosIory
o částveřejnéhoosvětlení,do heré nebudezahrnuta částosvětluiícízelený vrch a
přístupovécesý k altánu
Po přezkoumáni žádosti a na zťů<|adě
rysledku kontrolní prohlídky omezenéčásti
stavby,která se konala dne 30. 6.2009, odbor výstavbyUřadu městskéčástiPraha 19 jako
příslušnýstavebníúřad podle ustanovení$ 13 odst. (1) písm. c) zákona č.18312006Sb., o
územnímplánovánía stavebnímřádu,v platnémzněnía vyhlášky č, 5512000Sb. hl. m. Prahy'
kterou vydává Statut hl. m. Prahy, ve zněni pozdějšíchpředpisů, podle $ 122 odst. 1
stavebníhozákona

souhlasí
a) s částístavby:

uzlvanrm
v,

,,Obytná skupina Kbely_střed..

Bvtv v obi ekteclr:,,D ",,8 ",,F ",,G ",,H ",,1",,J",,K"

provedenéna nově oddělených pozemcíchč.parc. 4l|3, 4lt8, 4179, 4l|4, 4l|5, 4120,4l|7,
4120,614,615,616v kat. uzemi Kbely' obec Praha,podle geometrickéhoplánu pro rozďělení
pozemku, zpracovaného dne 20. 4.2009 pod č. 1063-10312009úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem Ing. Markem Hašplem v Čuzl< evid pod 2339|2007
Geometrický p|án odsouhlasil Katastrální úřad pro hl. m. Prahu dne 15. 6. 2009 pod
č,235812009.
Stavba obsahuie Polvfunkčnía bytovédomy * rrodzemnígarážová stání :
Polvfunkční clům ,,D,, o 1 podzemním a 5ti nadzemních podlaŽi, provedený na
pozemcíchparc. č. 4113a 4/19 vše v kat. uzemi Kbely, obsahuje23 byt. jednotek o celkové
užitnéploše2054,05 m2 a podzemníspolečnágaritŽovástánío kapacitě 19 míst.
SpeciÍikacebýů dle počtumístností: 5 bytů 1+1k
7 bytů 2+kk
11bytů 3+kk
Částinteriérustavby tvoří nebytovÝ prostor o roz|oze 507,85 m2,kteý všaknení
předmětem závěrečnékontrolní prohlídky' neboťjej stavebníkzařadi| do II. částistavby,
prohlídky'
nedokončenýchobjektůs pozdějšímtermínemzávěrečné
Polvfunkční dům ,,E,,o 1 podzemním a 5ti nadzemních podlažích,provedený na
pozemku p^arc.
č.4114,v kat izemi Kbely, obsahuje29 bytových jednotek o celkovéploše
2744,57m" apodzemníspolečnágaráŽovástánío kapacitě 41 parkovacích míst.
Specifikace bytůdle počtumístností: 5 bytů l+kk
16 bytů 2+kk
8 bytů 3+kk
Část interiérustavby tvoří nebytovÝ prostor o roz|oze 1293,85 m2, který však
není předmétem závěrečnékontrolní prohlídky, nebot' jej stavebnik zařadi| do II. části
prohlídky.
stavby,nedokončenýchobjektůs pozdějšímtermínemzávěrečné

Polvfunkční dům ,,F,, o 1 podzemním a 5ti nadzemních podlažích,provedený na
pozemku parc. č. 4114vkat.uzemí Kbely, obsahuje18 bytových jednotek o celkovéploše
1786,57m" apodzemnígarážovástánío kapacitě17 parkovacích míst.
Specifikace bytůdle počtumístností: 3 byty 1+kk
6 bytů 2+kk
9 bytů 3+kk
Část interiérustavby tvoří nebytovÝ prostor o toz7oze 342,8I m2, ktery však
není předmětem závěrečnékontrolní prohlídky, neboťjej stavebník zaŤad1|
do II. části
pozděj
prohlídky.
stavby,nedokončenýchobjektůs
šímtermíne
m závěrečné
Bvtový dům ,,G,, o 1 podzemním a 5ti nadzemníchpodlažích, provedenýna pozemcích
parc. č. 4l|5 a 4120 v kat. územíKbely obsalruje22 bytových jednotek o celkové ploše
2175,54m. a podzemni garťtž'ová
stánío kapacitě 18 parkovacích míst'
Specifikacebytůdle počtumístností: 4 býy 2+kk
17 bytů3+kk
1 bý 4+kk

Bvtov,íldům,,H,, o 1podzemnima4nadzemnichpodlažích,provedenýnapozemkuparc.
č,4lL7 vkat. uzemíKbely obsahuje21 bytových jednotek o celkovéploše 1855,I4* a
podzemnígarážovástánío kapacitě 19 parkovacích míst'
Specifikacebytůdle poětu místností: 1 bý l+kk
13 býů 2+kk
6 by'tů3+kk
1 bý 4+kk
Bvtový dům ,,I,, o 1 podzemnim a 4 naďzemníchpodlaŽích'provedený na pozemku pa:c.
č. 6114v kat' tnemi Kbely, obsahuje24 bytových jednotek o celkovéploše 2091,05m" a
podzemnígarážovástánío kapacitě 20 parkovacích míst.
Speciťrkace
bytůdle počtumístností: 4 býy 1+kk
16 bytů 2+kk
2 býy 3+kk
Zbýy 4+|d<
Bvtový dům ,,J,, o 1 podzemníma 5ti nadzemníchpodlaŽích,provedenýna pozemku parc.
č. 615v kat. uzemí Kbely obsahuje24 bytových jednotek o celkovéploše 209I,05m, a
podzemnígarážovástánío kapacitě 19 parkovacích míst.
Specifikacebytůdle počtunrístností: 10 bytů 2+kk
13býů 3+kk
1 bý 4+kk
1 bý 5+kk
Bvtovíl dům ,,K,, o 1 podzemníma 5ti nadzemníchpodlažích,provedenýna pozemku p?rc.
č.616vkat. územíKbely obsahuje25 bytových jednotek o celkovéploše23I],25m,.a
podzemnígarážovástánío kapacitě 18 parkovacích míst.
Specifikacebytůdle počtumístností: 10 bytů 2+kk
13bytů 3+kk
1 bý 4+kk
1 bý 5+kk.
Dokladv, kteréstavebník předložil při závěrečnékontrolní prohlídce bvtovýclt domů :
1) HS lil. m. Prahy vydala stanovisko ke kolaudaci - souhlas s vydánírn kolaudačního
souhlasuna polyfunkčnía býové domy D, E, F' G, H, I, J, K s výjimkou nebytových
prostor, čj.S,HK/58 120098109
ze dne I. 7 . 2009.
orgánu státnísprávy na úseku
2) HZS hl.m. Prahy vydal souhlasnéstanoviskodotčeného
poŽámiochranypod zn. HSAA-7464-753loDP-4-2009ze dne 17.7 ,2009.
pro uŽívánístavby:
, 3) Doklady o vyhovujícíchvýsledcíchpožadovanýchzkoušek
Ustřední topení
. Prohlášenío shodě
. Zápis o tlak. zkoušce
o Zápis o topnézkoušce
o Revize eleldro MaR
o Zápis o proplachu VS a měřícítrasy
Zdravotníinstalace
o Protokol o zkoušcetěsnostikanalizačníhorozvodu
. Protokol o tlakovézkoušcerozvodůvody

o
a

Protokol o tlakovézkoušcepožárníhovodovodu
Protokol o měření zbvtkovéhotlaku

Yýtahv

. Inspekčnízpróva
. Prohlášeni o shodě
o Záznam o provedenézkoušceIT
. Certifikót na dodanézařízení
. Revizní lcnihy výtahů
dokumentace
Předand
o whovuiící požórníochraně obiektů
. Zápisy o revizi skříňoých hydrantův objehech
. Prohlášení o shodě na hydranrovéskříně
. osvědčenío požární odolnosti šachetníchdveří
o osvědčenío požórní odolnosti výtahovýchdveří
. Atesty na požárnímanžetyPR)MAT
. Výchozídoklad o kontrole hasícíchpřístrojůvobjektech
. osvědčenína protipožární dveře a zórubně
. osvědčenío protipožární úpravěel. romaděčů
. Prohlášenío zdravotnínezávadnostiobkladůunikoých cest z SDK desek
. Zpráva Po k dokumentaciskutečného
provedení
VZT
a
Prohlášenío shodě
a
provedení
P D skutečného
a
Doklady k tepelnéa protipožární izolaci
a
Doklady k potrubí
a
Protokoly o seřízenía zaregulování, měření účinnosti,vč.požárních
ventilátorů
osvědčenío provedených pracích
Elektro
a
Revizní zpráva elehro
a
Reviznízpráva na hromosvody
a
Prohlášenío shodě
a
Doklad o montáži,funkčnízkoušcea kontroleprovozuschopnostidomovních
rozvodů
. Doklad o montáži,zkoušcea provozuschopnosti VZT
Výsledkvměření zvukovéneprostupttosti
o Protokol o měřeníhluku ze stacionárníchzdroiů v chráněnémvnitřním
prostoru
o Protokol o měřeníhluku z VZT
. Protokol o měření hluku lcročejové
a vzduchovéneprozvučnostidělících
konstrukcí

4) Geometrický plán zpracovaný dne 20, 4. 2009 pod č' 1063-10312009úředně
oprávněným zeměměřickým inženýremIng. Markem Hašplem v ČÚzr evid pod
233912001,
odsouhlasenýKatastrálnímúřadempro hl.m.Prahudne 15. 6. 2009.

5 ) Potwzení č.2709/2009ze dne 30. 6. 2009, o předání geodetické dokumentace
bvtových domůna I]RM-IMIP

6) Kolaudační souhlas s uŽíváním komunikací v rozsahu potřebném pro užívání
předmětných bytoých domů lydal odbor výstavby Útt,tČ Praha 19 pod čj. P19
5142/2009-OVAIze dne29. 6.2009.
7) Kolaudační souhlas sužívánim napájecího kabelu NN pro předmětné bytové domu
č.j.P 19 5073/2009-OVAT ze dne 26. 6. 2009.
8) Kolaudační souhlas s užívánímdistribučníhovodovodního a sběrnéhokanalizačního
řadu pro předmětnébytovédomy _ vydal oŽpo ÚvtČ Praha 19 dne 7.7.2009 pod,
čj. P 19 52IIl2O09loŽPDlo.
i0)Prohlášenízhotovitelestavbyo shoděna použité
materiályze dne 8. 12.2008.
ll)Prohlášení dodavate|eze dne 30' 6. 2009 o provedení (dokončení)stavby podle
projektovédokumentace.
odsouhlasené
12)Potvrzenío ekologickémukládánístavebníhoodpaduvydala ÍirmaJakobe a.s..
Stavbu provedla stavební spol. STAV?UNION,
Bělohorská 252, Praha 6.

S.r.o., (Č:

26435705), sídlem

Závěrečnouprohlídkou dílaa kontrolou předloŽenýchdokladůbylo zjištěno,Že stavba
je provedenapodle projektovédokumentace,ověřenéstavebnímúřademve stavebnímřízení
a
jejím
jsou
v Ťizenío povolení změny stavby před
dokončenía
dodrženypodmínkystanovené
ve stavebnímpovolení.
Stavba je provedena zmatetiálů běŽnékvality, kvalita prací je dobrá a stavba je
způsobilá k uvedenído užívání.

b) odborvýstavbyÚuČ Praha19 dále
Souhlasí
částistavby:

s

užív

áním

,,obytná skupinaKbely střed..
veřeiné osvětlení I. čdst

provedené
na pozem:ich 2l2,2l3,2l4, 4lt, 4l3, 4l7, 4l9, 4130,4136,5l1, 612,613,6112, 8l4 a
205213,vše v kat. uzemí Kbely' obec Praha, dle soutisku geodetickéhozákresu dokončené
části stavby a se shora uvedeným geometrickým plánem pro rozdělení pozemku,
č.1063.10312009.
Přehled pozemkůdotčenýchpředmětnoustavbouvydal dne 10' 7,2009
zpracovatel geodetického zanrěření stavby, geodetická kancelář AZIMUT.CZ, Ing. Jiří
B1ábo1.
Stavba obsahuje: 26 stožárůI.části výstavby veřejného osvětlení komunikací a části
přilehlých ploch obyné skupiny Kbely - střed.
Ztecknických důvodůnebyly na Žádost stavebníkazaíazenédo plánu kolaudační
prohlídky osvětlovaci stožáryč.25,26,29,30, 31, 33, a 34. Uvedená částstavbyVo bude
odsouhlasenado trvaiého provozu po definitivním dokončeníčistých teréruríchúprav na
architektonické součásti exteriéru skupiny bytoqfch domů - navršenéhopahorku a
přístupovýchcest k altánu,který bude vystavěnna vrcholu.
Dokladv, kteréstavebník předložil při závěrečnékontrolní prohlídce I. čósti veřeinéIlo
osvětlení:
. Zápis o předání a převzetídíla dodavatelemodběratelize dne ] ]. ]2. 2008
. Geodeticbýplán dokončené
I. částistavby

\

o
o

Potyrzení o předání geodeticke dokumentacena URM IMIP, č.2517/2009
Soutisk pozemkovémapy a geodetickéhozaměření stavby se specifikací pozemků
dotčenýchstavbou'
. Zprávu o výchozírevizi elehrické částiveřejnéhoosvětlenízpracoval drte 22. 6. 2009
revizní technik Lubomír Mašata č.oprávnění: 3722/05/R-EZ-E2/B,
. Prohlášení o shodě ve smyslu s I3 odst, 5 zák. č.22/97 a nařízenívlády č,.168/97 Sb.,
kterése ýká výrobkůa el. zařízenídodóvanýchfirmou Mašata Lubomír na stavbu So
] .] 2 Yo (obytná skupina Kbely _ střed).
o Potvrzení o předání digitální technickémapy provozovateli, Eltodo _ Citelum, s.r.o.
. Souhlasnéstanovisko Hygienickéstanice hl. m .Prahy s vydánímkolaudačního
souhlasu.
o Potvrzení o ekologickém ukládánístavebníhoodpadu vydalafirma Jakobe a.s,.
Stavbu provedla: Firma Mašata Lubomír,elektroslužba,montáža revize eI' zařízení,sídlem
nám. Svobody 642, Úvaly, IČ: 13748858,
Závěrečnouprohlídkou díla a kontrolou předloŽenýchdokladůbylo zjištěno'Že stavba
je provedenapodle projektovédokumentace,ověřenéstavebnímúřademve stavebnímřízenía
v Íízenío povolení změny stavby před jejím dokončenía jsou dodrženypodmínky stanovené
ve stavebnímpovolení.
Stavba je provedena zmateriálů běŽné kvality, kvalita prací je dobrá a stavpa je
způsobilá k uvedenído užívání.
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Doručí
se :
- spol.ARIPUANA, a.s.,JUDr.Suk,Malénám.č.I38l4,11000 Praha1
Na vědomí:
- HZS hl.m.Prahy
HS hl.m.Prahy
- OZPD UMC Praha 19
- MČ Praha 19 zast.OMIBNH ÚtvlČ Praha 19
- sois
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