Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu PraZská Pjynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
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Kupní smlouva na plynárenské zařízení
ČÍslo smlouvy:

k

8/2019/OOBCH
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Smluvní strany

Městská Část Praha - Újezd
sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:

Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 - Újezd, PSČ 149 00
Václavem Drahorádem, starostou MČ
00241784
CZ00241784

bankovní spojení:

plátce DPH
ČSOB, a.s., č.ú.:

-ä-:-t

,,,J ""aj4
) 'a

(dále jen prodávajÍcÍ)
a

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
sÍdlo:
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 10356
zastoupená:
Ing. Martinem slabým, předsedou představenstva
Ing. Milošem Houzarem, místopředsedou představenstva
IČO:
27403505
DIČ:
CZ27403505
bankovní spojení:

plátce DPH
Česká spořitelna, a.s., č.ú.:

(dále jen kupujÍcÍ)
(dále též společně jen Smluvní strany)
uzavÍrajÍ v souladu s přísl. ust. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

nás|edujÍcÍ kupní smlouvu
(dále jen smlouva)
I.

prodávaýcí prohlašuje, že je výlučným vlastníkem plynárenského zařizenI na pozemcích parč. č. 213/1 a 670/21,
v katastrálním území Újezd u Průhonic, jedná se o STL plynovod z PE d, 90 o délce 57,07 m a 1 ks STL
plynovodní přípojky z pe d, 32 o délce 10,7 m (dále jen pz). Zaměření PZ je uvedeno v plánu geodetického
zaměření, jehož kopie je přílohou č 1 této smlouvy. Další přIIohou této smlouvy je kopie předávacího protokolu
o odevzdáni a převzetí stavby ze dne 4.11.2015 označená jako příloha č. 2, kopie územního rozhodnutí, tohoto
PZ označená jako příloha č. 3 a kopie kdaudačniho souhlasu, tohoto PZ označená jako příloha Č. 4. Všechny
přílohy jsou nedílnou souČástí této smlouvy.
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II.
1.

prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupuýcímu odevzdá věc uvedenou v článku I. této smlouvy
a umožni mu nabýt k ni vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajidmu
za ni kupní cenu dle Článku III. této smlouvy.

2.

prodávajíd poskytne kupujÍcÍmu na PZ záruku v trvání 60 měsíců od data odevzdání a převzetí,
uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.

3.

prodávající začne vady PZ odstraňovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů ode
dne jejich oznámeni kupujÍcÍm. prodávajid je povinen tyto vady PZ odstranit ve lhůtě, kterou stanoví
kupující podle charakteru vady PZ při uplatněni nároku na její odstranění.

4.

KupujÍcÍ zajisti bezodkladně odstraněni vad ve výše uvedené lhůtě v případě, že se jedná o povinnost
kupuýcího zabezpečit havárie a úniky plynu klasifikované jako ai, All, PI na plynárenském zařízení a
v případě přerušení nebo omezení dodávky plynu. KupujÍcÍ vyúčtuje prodávajícímu náklady za vady věci
do 30 kalendářních dnů od odsouhlasenÍ prodávajidm a prodávajkí je uhradí do 15 dnů ode dne doručeni
vyúčtování.

III.

1.

Kupní cena PZ, uvedeného v článku I. této smlouvy, činí 143.513,- KČ + 30.138,- KČ /21% DPH/ tzn.
celkem 173.651,- KČ /slovy: jednostosedmdesáttřitisÍcešestsetpadesátjedna koruna česká/ včetně DPH.
Smluvní strany se dohodly, že kupujki zaplatí prodávaýcimu kupní cenu v termínu do 30.9.2019.

2.

Kupní smlouva je zároveň řádným daňovým dokladem dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném
znění (dále jen zákon o DPH) a datum uzavřeni smlouvy je datem vystavení daňového dokladu a datem
uskutečněni zdanitelného plnění.

3.

prodávaýcí a kupujíd se dohodli, že v případě, kdy prodávajíd ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
nebude mít účet, na který má být zaplacena kupní cena, zveřejněn dle příslušných ustanoveni zákona
o DPH, bude kupní cena zaplacena tak, že Částku, představujki dph z kupní ceny zaplatí kupujid přímo
na účet správce daně prodávajídho. Kupní cenu bez DPH zaplatí kupujkí prodávajidmu dle odst. 1.
tohoto článku.

4.

prodávajid a kupujÍcÍ se dohodli, Že v případě, kdy u prodávajkího ke dni uskutečněni zdanitelného plněni
bude zveřejněna způsobem umožňuýcím dálkový přístup skutečnost, Že je nespolehlivým plátcem dle
příslušných ustanovení zákona o DPH, bude kupní cena zaplacena tak, že Částku, představujíd dph
z kupní ceny zaplatí kupujÍcÍ přímo na účet správce daně prodávajkího. Kupní cenu bez DPH zaplatí
kupuýcí prodávajkímu dle odst. 1. tohoto Článku.

IV.

1.

Kupuýcí prohlašuje, Že byl před uzavřením této smlouvy seznámen se stavem předmětu koupě a shledal
jej bez závad.

2.

prodávajíd prohlašuje, že předmět koupě není zatížen žádnými dluhy ani břemeny, netrpí právními
vadami a neváznou na něm práva třetích osob. Kupujid s předmětem koupě Žádné dluhy ani břemena
nepřebírá.
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3.

KupujÍcÍ se stává vlastníkem předmětu koupě dnem uzavření této smlouvy.

4.

Dnem uzavření této smlouvy zanikají práva a povinnosti ze Smlouvy o provozování plynárenského
zařízení, jehož specifikace je uvedena v článku I. této smlouvy, která byla uzavřena mezi prodávajíchn
a kupujíchn dne 10.11.2015.

V.
1.

Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž
rozhodujíd je datum podpisu poslední Smluvní strany. V případě povinnosti uveřejnit smlouvu v registru
smluv, tato nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

2.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž strana prodávajíd obdrží jeden stejnopis smlouvy
a strana kupujIcí obdrží dva stejnopisy smlouvy.

3.

Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění, prodávajkí zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
Uveřejnění této smlouvy provede po znečitelněni zejména obchodního tajemství, osobních údajů,
chráněných provozních informací (údajů vedoucích k identifikaci plynárenského zařIzení) a bankovních
spojeni.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné
dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod
nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašujI,
že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by
Smluvní strany neujednaly.

5.

Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, pIati, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji prodávajkí a kupujid podepIšI s jakoukoliv změnou Či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu Či odchylku nebo dodatek
následně schválí.

6.

prodávající, je-li fyzickou osobou, bere na vědomi, že kupující zpracovává osobní údaje prodávajícího
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních
údajů, a Že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavřeni smlouvy má
povinnost prodávajid tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o tomto zpracováni osobních
údajů jsou uvedeny v dokumentu Informační memorandum dostupném na www.ppdistribuce.cz a dále na
vyžádání v sídle kupujídho.

7.

Smluvní strany se zavazuji důsledně zachovávat mlčenlivost ve vztahu k předmětu této smlouvy
a jednáním, vedoucím k uzavření této smlouvy. Dále se Smluvní strany zavazují zachovávat důvěrnost
veškerých informací, okolnostI, údajů a materiálů dodaných nebo přijatých v jakékoliv formě nebo
poskytnutých a daných k dispozici druhou Smluvní stranou (dále jen ,,důvěrné informace"). Smluvní
strany se zavazují, že důvěrné informace nesdělí ani jinak nezpřÍstupní třetím osobám, ani je nepoužiji
v rozporu s jejich účelem pro své potřeby Zpřístupnit důvěrné informace mohou Smluvní strany pouze
osobám, podňejích se na realizaci této smlouvy a v tomto případě se zavazují, že zajisti, aby takové
osoby byly pÍsemnou formou vázány mlčenHvostI ve stejném rozsahu jako Smluvní strany. Povinnost
zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace a údaje, které jsou všeobecně známé a veřejně
přístupné jinak, než porušením tohoto článku smlouvy a dále pak na informace a údaje, jejichž sděleni
vyžaduje zákon. Závazek Smluvních stran zůstává v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.
PoruŠí-h některá ze Smluvních stran kteroukoliv z výše uvedených povinnosti tohoto odstavce, je povinna
zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ za každé jednotlivé porušení. Smluvní
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pokutu lze uložit i opakovaně. Smluvní pokuta musí být uplatněna písemně a doručena druhé Smluvní
straně. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručeni jejího uplatnění. Nároky Smluvních stran,
vzniklé porušením povinností dle tohoto článku, se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníků.

Přílohy:
Příloha Č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4

-

kopie
kopie
kopie
kopie

plánu geodetického zaměření
předávacího protokolu o odevzdání a převzetí stavby
územního rozhodnutí
kolaudačnIho souhlasu

V P,a,e dne 2"j. 7. ZO1'7
za prodávaýcího:

Václav Drahorád
starosta

In
" ,
C""2..

-5 -08- 2019

V Praze dne: ..................
za kupujkího:

Ĺ.,,

př

sekla představe stva

Ing. Miloš Houzar
místopředseda představenstva
Pražská P|ynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská p|ynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSC 145 08
(l)
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Příloha Č. 2 smlouvy č. 8/2019/OOBCH

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
STAVBY - PLYNOVODU, PŘÍPOJKY
(dodatku nebo technického zhodnocení)
Název přebíraného majetku: Nový STL plynovod pro mš Újezd u Průhonic
Adresa přebíraného majetku: ForlnanskZ parč. č. 670/8, k.ú. Újezd u Průhonic
Datum převzetí majetku :
ŠKP:

Číslo zápisu převzetí:
Daň. odpis. skup.:

Účet. odpis. sazba:

Třída DM:

Technický popis majetku:
Nový STL plynovod PE 90 je napojen na stávající řad PE 160 v komunikaci Formanská před Cp. 80 Plynovod vede
pozemkem 670/8 a je ukončen v pozemku 670/1 vše k.ú. Újezd u Průhonic. Z plynovodu je vysazen Iks plynovodní
přípojky pe 32 pro budoucí mateřskou školu.

Rozpis technických údajů

Nákladově středisko:

Název majetku - materiáldimenze
.

Délka
(počet)

PE100,SDRll,d 90

57,07

Ihventámí
cislo
V.

Celek:
Poříz. cena - .
KcV
Cislo dokladu

-.
V.
.
Cislo karty porlzen]

přípojka
PE100,SDRll,d32 - Iks

10,7

l

l

Pracovní poukaz stavby: ,!,0=%sES e

.
/vEyaduvq;'1 čujú" " "'"'/'°/í'«/';'

Doklad o stavebním řízení č.j. MCP 11/14/043195
Název:
Smlouva číslo 2m2014/opBcH

ze dne 16.7.2014

vydal : MC Praha 11

ze dne 7.4.2014

včetně

Datum zahájení prací podle smlouvy 10/2015

Datum skutečného zahájení
prací 28.10..2015

Datum dokončení prací podle
smlouvy
11/2015

t'.', "(,·/L,e'k";C/

PPD-!22-10

]

dodatků

Konečná faktura na dodávku bude vystavena dodavatelem do
Záruční doba (konečné datum) 60 měsíců tj. do 4.11.2020

·

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu l

Vyjádření účastníků řízení Dnešního dne za podmínek sepsaných v tomto zápise a jeho přílohách, předává zhotovitel
fa Eurother m-KV, s.r.o., Fričova 172, Karlovy Vary, dokončené dílo objednateli fa objednateli (investorovi) MČ
Újezd u Průhonic. který dílo přejímá. Pražská ply'nárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
osvědčuje technický stav výše uvedeného díla a nemá námitek proti vydání kolaudačního roZhodnutí. Pražská
plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. provozuje toto dílo na základě smlouvy o
provozování.

Datum vydání kolaudačního souhlasu nebo dokladu prokazujícího povolení k užívání dokončené stavby ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Č.".: O

Návrh na zápis do katastru nemovitostí podán dne:
Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle zákonných ustanovení a základních
podmínek dodávky stavebních prací
Zástupci
dodavatele

Jméno a příjmení

Organizace/fůnkce

Aleš Heřman

Eurotherm -KV, s.r.o.
Jednatel

Zástupci

,

přejímacího

Podpisy
.
ELR

s

MČ Újezd u Průhonic

"··n'

účastníci řízení

Pražský Ply?ár"n!ká.Di!tr!buce

4.1 1.2015

,J)

~,d,Nřm-kv.c2

Podpis:

Zařazeno do účetní evidence dne:

4

"

\\yk/Al Ú ýi\'/

Datum ukončení přejímacího řízení:

Rozdělovník
přijato do účtárny dne:

A,

-'""

·

Datum zahájení přejímacího řízení:

PPD-122-10

·

ŕ

I

Zástupci
Jaroslav Vnuk
|,:;;i:,;;,°,,, ,.)

Ostatní

EURO

(:,,:jó:, :':':°'"a:',:,'"
t)

4.11.2015
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Příloha Č. 3 smlouvy Č. 8/2019/OOBCH
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

|1||Ň|l|ii|[|
19777571

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

%^Lq '"ÚjE79

Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111
Sp.značka: OV/14/028480/Ha
č.j.: MCPl1/14/043195/OVlHa
Vyřizuje: Ing. Jan Hašek
Tel: 267 902 346

Praha, dne 16.7.2014

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha ll, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. C)
zákona Č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
"předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky Č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 5.5.2014 poCĹala
Městská část Praha Újezd, IČO 241784, Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4,
kterou zastupuje Ing. Lukáš Abrham, nar. 23.4.1972, Luční 2619, 130 00 Praha 3
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu
rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:
,,Mateřská Škola Formanská"
Praha, Újezd

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 213/1 (dle KN ostatní plocha) a parc. č. 670/8 (dle KN orná
půda) v katastrálním území Újezd u Průhonic, která obsahuje komunikaci, objekt mateřské Školy, řady
splaškové a dešt'ové kanalizace, vodovodní řad, plynovodní řad, připojení na sdělovací vedení, osvětleni
pozemní komunikace, přípojky na vodovodní a plynovodní řad, na řady splaškové a dešťové kanalizace,
zpevněné plochy a oplocení.
Podmínky pro umí9tění stavby:
,
l.
Ve východní části pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic budou vymezeny dvě plochy, a to
pro objekt mateřské školy a pro komunikaci. V návaznosti na pozemky parč. č. 490 a 492 k.ú. Újezd
u Průhonic bude vymezena plocha pro objekt mateřské školy v celé šířce předmětného pozemku a
délce 45,145 m. Na plochu vymezenou pro mateřskou školu bude v západním směru navazovat
plocha pro komunikaci v celé Šířce předmětného pozemku a délce 21 m.
'
2.

SO.1.01 Komunikace a zpevněné .plochy - v ploše určené pro zřízení komunikace na výše uvedené
části pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Ujezď u Průhonic bude zřízena obslužná komunikace o šířce 6 m
ukončená na severovýchodní hranici s pozemkem parc. č. 670/1 k.ú. Újezd u Průhonic obratištěm
pro osobní automobily. V příčném uspořádání budou na komunikaci navazovat oboustranná kolmá
parkovací stání s komunikační zelerů a oddechovými plochami, na které bude dále navazovat
oboustranný chodník o šířce 2,5 m. Celkově bude zřízeno 19 parkovacích stání, z toho 3 budou

č.j. MCPll/l4/043195/OV/Ha

.
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str. 2

vyhrazeny pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Odvodněni povrchů
komunikace, chodníků a parkovacích stání bude provedeno vyspádováním do odvodňovacích žlabů
a vsakovacích průlehů provedených v rámci komunikační zeleně. Komunikace bude napojena
na stávající sjezd z komunikace Formanská.
.

3.

SO.1.02 Splašková kanalizace - napojení bude provedeno na stávající řad splaškové kanalizace
v ulici Formanská na pozemku parc. č. 213/1 k.ú. Újezd u Průhonic. Od místa napojení bude řad
směřovat přímým severovýchodním směrem pod nově navrženou komunikaci až k severní hranici
pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic, kde ,bude ukončen revizní šachtou. Celková délka
řadu nepřesáhne 62 m.

4.

SO.1.03 DeŠťová kanalizace - napojení bude provedeno na stávající řad dešťové kanalizace v ulici
Formanská na pozemku parc. č. 2 13/1 k.ú. Újezd u Průhonic. Od místa napojení bude řad směřovat
přímým severovýchodním směrem v souběhu s řadem splaškové kanalizace a bude ukončen v nově
navržené komunikaci na pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic. Celková délka řadu
nepřesáhne 36 m. Do řadu budou zaústěny odvodňovací žlaby nově navržené komunikace a
přepadové šachty ze vsakovacích průlehú.

5.

SO.1.04 Vodovod - napojení bude provedeno na stávající vodovodní řad v ulici Formanská
na pozemku parč. č. 213/1 k.ú. Újezd u Průhonic. Od místa napojení bude řad směřovat přímým
severovýchodním směrem v souběhu s řadem splaškové a dešt'ové kanalizace a bude ukončen
v nově navržené komunikaci při severní hranici pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic.
Celková délka řadu nepřesáhne 65 m.

6.
""

SO.1.05 STL plynovod - napojení bude provedeno na stávající plynovodní řad v ulici Formanská
na pozemku parč. č. 213/1 k.ú. Újezd u Průhonic. Od místa napojení bude řad směřovat přímým
severovýchodním směrem v souběhu s řadem splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu. Nový řad
bude ukončen v nově navržené komunikaci při severní hranici pozemku parč. č. 670/8
k.ú. Újezd u Průhonic. Celková délka řadu nepřesáhne 58 m.

7.

SO.1.06 Sdělovací vedení - napojeni na stávající síť bude provedeno ve stávajícím rozvaděči v jižní
části pozemku parč. "Č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic. Od místa napojení bude sdělovací vedení
vedeno sevemim chodníkem v ulici Formanská na pozemku parč. Č. 213/1 k.ú. Újezd u Průhonic, a
to až na úroveň západního chodníku nově navržené komunikace, kde bude ukončeno zaslepením.
Západním chodníkem nově navržené komunikace na pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic
bude vedena odbočka až k úrovni vchodu do objektu mateřské školy, kde bude ukončena
v účastnickém rozvaděči v oplocení objektu, ze kterého bude napojen objekt mateřské školy.

8.

SO.1.07 Osvětlení pozemní komunikace - napojení na stávající rozvod veřejného osvětlení bude
provedeno ze stávajícího stožáru č. 420997 v severním chodníku v ulici Formanská na pozemku
parč. č. 213/1 k.ú. Újézd u Průhonic odkud bude rozvod veden až na úroveň západního chodníku
nově budované komunikace. Od tohoto místa bude rozvod veden na pozemek parč. č. 670/8
k.ú. Újezd u Průhonic, kde budou stožáry a smyčkové vedení umístěny po obou stranách plochy
nově navržené komunikace v oboustranně vedeném chodníku. Budou použity stožáry se závěsnou
výškou svítidel 6 m.

9.

SO.2.01 Mateřská škola - v západní části pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic bude
umístěn objekt mateřské školy o nepravidelném půdorysu o maximálních rozměrech 33,7 x 36 m.
objekt bude orientován kratší stranou do ulice Formanská. Objekt bude dvoupodlažní, zastřešený
plochou střechou. Max. výška objektu nepřesáhne 7,9 m nad okolním upraveným terénem. Fasáda
objektu bude obložena dřevěným Iat'ováním. Od jihozápadní hranice s pozemkem parč. č. 213/1
k.ú. Újezd u Průhonic bude umístěn ve vzdálenosti min. 16,3 m, od jihovýchodní hranice
s pozemkem parc. č. 492 k.ú. Újezd u Průhonic bude umístěn ve vzdálenosti min. 4,9 iiL
od jihovýchodní hranice s pozemkem parč. č. 490 k.ú. Újezd u Průhonic bude umístěn

min. ve vzdálenosti 9,5 m. Od severovýchodní hraňice s pozemkem parc. č. 670/1
k.ú. Újezd u Průhonic bude objekt umístěn ve vzdálenosti min. 2,8 m. Max. kapacita mateřské školy
nepřesáhne 112 žáků.
10. SO.2.02 přípojka splaškové kanalizace - bude napojena kolmo k ose na nově navržený řad
splaškové kanalizace na pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic a bude ukončena revizní
šachtou umístěnou 1,5 m za hranici oplocení objektu mateřské školy. Celková délka přípojky
nepřesáhne 14,6 m.
11. SO.2.03 přípojka dešťové kanalizace - bude napojena kolmo k ose na nově navržený řad dešťové
kanalizace na pozemku parc. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic a bude ukončena revizní šachtou
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umístěnou 1,5 m za hranicí oplocení objektu mateřské školy. Celková délka přípojky nepřesáhne
13 m.
12. SO.2.04 Vodovodní připojka
bude napojena kohno k ose na nově navržený vodovodní řad
na pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd·u Průhonic a bude úkončena vodoměrnou šachtou umístěnou
za'hr?nicí oplocení objektu mateřské školy. Celková délka přípojky nepřesáhne l 1,5 m. .
13. SO.2..05 Plynovodní přípojka - bude napojena kolmo k ose na nově navržený plynovodiií řad
na pozemku pare. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic a bude ukončena hlavním uzávěrem v kiosku
v Qpiocení objektu mateřské školy.
r
-IA, SO.2.07 Zpevněné plochy - na části pozemku vymezeném
pro mateřskou školu bude při hranici
s pozemkem parč. 670/1 k.ú. Újezd u Průhonic zřízena plocha pro zásobování a vjezd do objektu
přiléhající na nově budovanou komunikaci na pozemku parč. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic.
' U vstupu a v okolí objektu budou zřízeny chodníky.
15 SO.2.09 Venkovní sklad hraček - v jihozápadní části pozemku vymezeném pro zahradu mateřské
školy bude umístěn venkovní sklad hraček, který bude tvořit montovaný kontejner o půdorysných
rozměrech 2,6 x 5 m a maximální výšce 2,8 m nad okolním upraveným terénem. Fasáda objektu
bude obložena dřevěným roštem. Sklad bude umístěn ve vzdálenosti min. 3 m od jihozápadní a
severozápadní hranice oplocení zahrady objektu mateřské školy.
16. SO.2.10 Oplocení - oplocení bude umístěno na společných hranicích s pozemky parč. č. 490, 492,
213/1 a 670/1 k.ú. Újezd u Průhonic a mezi zahradou mateřské školy a nově budovanou komunikací.
Oplocení bude tvořeno kombinací ocelových svařovaných sítí a gabionových košů (vyplněných
lomovým kaInenel11 zelení a částečně bez výplně). Max. výška plotu nepřesáhne 1,5 m nad okolním
upraveným terénem.
17. Pro odvod srážkových vod z areálu mateřské školy do dešt'ové kanalizace bude na části pozemku
parč. č. 670/8 k.ú. Ujezď u Průhonic určené pro vybudování mateřské školy umístěna retenční nádrž
o objemu 7,8 m' s redukovaným odtokem do dešt'ové kanalizace 2,57 Vs.

Odůvodnění:
Dne 5.5.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnuti' o umístění stavby.
Stavební úřad omámil dne 15.5.2014 zahájení řízení občanským sdružením podle § 70 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterým umožnil se v termínu 8 dnů přihlásit do řízení
v postavení účastníka. Žádné z občanských sdružení s věcnou a místní specifikací odpovídající
předmětnému záměrů této možnosti nevyužilo.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne
4.6.2014. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře mámy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto omámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá stanoviska.
Stručná charakteristika stavby: trvalá stavba občanské vybavenosti - mateřská Škola včetně komunikace a
souvisejících řadů a přjpojek na sítě veřejné technické infrastruktury.
Projektant:
Koordinace: Ing. Lukáš Abrhanj, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0008782
Infrastruktura: Ing. Tomáš Hocke, autorizovaný inženýr pro stavby vo¢lního hospodářství a krajinného
inženýrství ČKAIT 0008368
Stavební úřad v řízení o umístění stavby posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona:
Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, s vyhláškou č. 32/1999 Sb.
HMP o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, včetně všech platných změn i změny
Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou opatření
obecné povahy Č. 6/2009 s účinností od 12. 11. 2009, včetně úpravy směrné části územního pIánu
sídelního útvaru hl.m. Prahy č. U1214/2013, neboť pozemky, na které se stavba umist'uje, jsou určeny
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pro fůnkčni využiti OB - D - území čistě obytné s kódem míry využití D a DU - urbanisticky
významné plochy a dopravní spojeni·fjjo plochy OB - D je situován samotný objekt mateřské Školy,
komunikace a sítě veřejné technické in rastmktury, které lze do této fůnkční plochy umístit z hlediska
hlavního, případně doplňkového funkčního využití.. Předepsané koeficienty stanovené směrnou částí
územního plánu jsou dodrženy (KPP = 0,39 " 0,8; KZ = 0,41 > 0,35). Do plochy DU jsou situovány
přípojky na sítě veřejné technické infŕastruktury, do které je tyto stavby možné umísťovat z hlediska
doplňkového funkčního využití.
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným
vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy (dále jen ,,OTPP") ve znění změn a doplňků, zejména pak:
ČI. 4 - Umísťování staveb - stavba svým měřítkem (2 nadzemní podlaží, zastavěná plocha
pozemku " 30%) nevybočuje z charakteru stávající okolní zástavby rodinných domů, pro které platí
obdobná kritéria. Sítě veřejné technické infřastruktury jsou umístěny pod zem. Pro stavbu je navržen
dostatečný počet parkovacích stání (viz níže).
ČI. 8 - Vzájemné odstupy staveb - stavba plní požadavek vyhlášky na vzájemný odstup staveb. Nejbližší
rodinný dům je od stavby vzdálen více než 11 m, přičemž největší výška navThované stavby činí 7,87 m
nad okolním upraveným terénem.

ČI. 10 - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu - napojení komunikace je navrženo na stávající
sjezd, před vstupem do objektu se nachází rozptylová plocha v podobě chodníku pro pěší. Celkem
je navrženo 19 parkovacích stání, přičemž požadavek vyhlášky pro danou kapacitu (112 žáků + 47 m'
kancelářské plochy) činí 6 stání. Zbylá stání tvoří rezervu. Z navrženého počtu stání jsou celkem 3 stání
vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Dle požadavku vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
je pro celkový počet 19 parkovacích stání požadováno min l vyhrazené stání. Dle výše uvedeného jsou
požadavky na zařízení pro dopravu v klidu splněny.
čI. 11 - Připojení staveb na sítě a stavby technického vybavení - stavba je napojena na vodovod,
splaškovou a dešťovou kanalizaci, rozvod elektrické energie a telekomunikační síť. Stavba je ve všech
případech napojena jednou přípojkou.
ČI. 12 - Oplocení pozemků - navržené oplocení splňuje požadavky vyhlášky OTPP, neboť jeho výška
nepřekračuje 2 m nad okolním upraveným terénem.
ČI. 13 - Vliv staveb na životní prostředí - stavba svým charakterem odpovídá okolní zástavbě (viz výše),
materiálové řešení odpovídá účelu stavby - nosná konstrukce je zděná, fasáda je částečně obložena
dřevem. Negativní účinky stavby na okolí se nepředpokládají, což potvrdilo i projednání stavby
s dotčenými orgány.
ČI. 59 - Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení - navržený stav má v rozsahu
dokumentace pro územní řízení předpoklad pro splnění požadavků na danou kategorii staveb
v navazujícím řízení - světlé výšky, poČet záchodů a velikost šaten odpovídá požadavkům vyhlášky
OTPP.
Žádost byla doložena následujícími stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů:
Hygienická stanice hl.m. Prahy - č.j. HSHMP 14504/2014 ze dne 7.4.2014
Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy - č.j. HSAA-2562-3/2014 ze dne 3.4.2014
MHMP - Odbor životního prostředí - č.j. SMHMP-0298148/2014/1/OZPNI ze dne 17.4.2014
MHMP - Odbor životního prostředí - čj. SMEMP-0441716/2014/OZP/VUEW2352P-1/Pos ze dne
17.4.2014 se závěrem ,,nepodléhá zjišťovacímu řízení"
MHMP - Odbor stavební a územního plánu - č.j. S-MHMP 298166/2014/SUP ze dne 11.3.2014
MHMP - Odbor be@ečnosti a krizového fízení - č.j. S-MHMP 299567/2014/BKR ze dne 21.3.2014
MHMP - Odbor dopravních agend - č.j. MHMPA58646/2014/ODA-O4LDa ze dne 1.4Ĺi014
MHMP - Odbor rozvoje a ňnancování dopravy - zatřídění komunikací - č.j. MHMP-764684/2014/RFDRD/Čd ze dne 27.5.2014
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MHMP - Odbor památkové péče - č.j. S-MHMP 298551/2014 ze dne 23.4.2014
ÚMČ Praha 11 - Odbor životního prostředí - č.j. MCPI l/l4/014172/OŽP/Hako ze dne 31.3.2014
ÚMČ Praha 11 - Odbor životního prostředí - ' souhlas strvalým odnětím půdy ze ZPF č.j. MCPl1/14/024691/OŽP/Vlac ze dne 14.5.2014
ÚMČ Praha 11 - OSM - silniční správní úřad - č.j. MCPl1/l4/01417l/OSM/Hrl ze dne 17.3.2014 '
ČR - Státní energetická inspekce - č.j. 130-10.103Ju/2014 ze dne 26.3.2014
Žádost byla doložena následujícími stanovisky správců sítí veřejné technické a dopravní infřastruktury:
Pražská plynárenská distribuce - č.j. 260/Ho/ORDS/14 ze dne 30.4.2014 + smlouva o připojení
č. 0005845454 ze dne 5.3.2014; Pražská teplárenská - razítko na situaci ze dne 17.2.2014; Pražská
vodohospodářská společnost - č.j. 893/14/2/02 ze dne 24.3.2014; Pražské vodovody a kanalizace č.j. PVK12132/OTPČ/14 ze dne 24.3.2014; PREdistribuce - č.j. 300016771 ze dne 5.2.2014; ČEPS čj. 238/14/KOC/Sy/3 ze dne 14.2.2014; Dopravní podnik hl.m. Prahy - č.j. 100130/9P325/355 ze dne
10.3.2014; Dopravní podnik hl.m. Práhy - JDCM - čj. 240200/329/14/Lin ze dne 19.2.2014 + razítko na
situaci; ELTODO - Cľl'ELUM - č.j. ECO400/1181/14 ze dne 3.4.2014; GTS Czech - čj. 331400948 ze
dne 20.2.2014; ICT Support - č.j. 0000082826rsti ze dne 6.3.2014; Kabel servis - ze dne 3.3.2014;
Kolektory Praha - č.j. 1277/013/02/14 ze dne 24.2.2014; Ministerstvo vnitra'ČR - razítko na situaci ze
dne 18.2.2014; Sľl'EL - č.j.
131400806 ze dne 19.2.2014; TSK hl.m. Prahy Ej. TSK/07488/14/2200/Me ze dne 16.4.2014 + koordinační vyjádření č.j. 556/14/2600Mit ze dne
27.3.2014; Telefónica 02 - potvrzení o připojení objektu ze dne 28.4.2014; T-Mobile Czech Rqmblic razítko na situaci ze dne 10.3.2014; UPC Česká REPUBLIKA - razítko na situaci ze dne 25.2.2014;
Vodafone Czech Rq)ublic - razítko na situaci ze dne 13.2.2014
Žádost byla doložena následujícími dokladV:
Plná moc od žadatele ve prospěch Iňg. Lukáše Abrhama ze dne 3.3.2014
Dohoda o provedení stavby čj. SVMNP/985580/13/Kas ze dne 9.9.2013 mezi MČ Praha - Újezd a
Hlavním městem Prahou, zastoupeném MHMP - Odborem evidence, správy a využití majetku, jako
vlastníkem pozemku pare. č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic.
Souhlas Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, jako vlastníka pozemku pare. č. 213/1 kil.
Újezd u Průhonic k umístění stavby.
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:
odst. l písm. a) - žadatel
Městská část Praha Újezd, kterou zastupuje Ing. Lukáš Abrham
odst. 1 písm. b) obec
Hl. m. Praha, zastoupené Iňstitutem plánování a rozvoje HMP
odst. 2 písm. a) viastáci a osoby mající jiná věcná práva k dotčeným pozemkům, kteří nejsou žadatelé:
Hl. m. Praha - zastoupené MHMP - Odborem evidence správy a využití majetku; Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje; Telefónica Czech Republic, a.s.; PREdistribuce, a.s.
odst. 2 písm. b) vlastníci pozemků, jejichž práva mohou být umístěním stavby dotčena:
NAVETINA a.s., Josef Drahorád, Jitka Drahorádová, Blažena Lehečková, Ing. jiří Hrubý, MUDr.
Zora Hiubá, Martin Brablc, Pavel Brablc, Ihg. Antonín Šimek, Otakar Kašpar, Vlasta Kašparová,
Vlasta Šimková
'
odst. 2 písm. c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis:
podle zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze § 18, odst. 1, písm. h) MČ Praha 11 - Újezd
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Sb. § 70 odst. 3 se na základě oznámení
o zahájení řízení nepřihlásilo žádné občanské sdružení

č.j., MCPI 1/14/043I95/OV/Ha

str. 6

Vypořádání s návrhY a námitkami účastníků:
Q

Účastníci neuplatnili námitky.
VYpořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhQdnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízeni a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněnírň nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí
Stavební úřad roZhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení pTávních předpisů
ve výroku uvedených.
Upozornění:
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
"Yýrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního roZhodnutí domCi žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
kterou tvoří' celková situace v měřítku katastrální mapy se zaheslením stavebního pozemku,
požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb. Stejnopis písemného vyhotovení územního roZhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
PouČení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy,
Jungmannova 35, Praha l, podáním u zdejšího správního orgánu.
Rozhodnutí má pode § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
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Za správnost vyhotovení,

In Ivan
"
vedoucí odboru

ová
stavby

Poplatek:
Správni poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních pop atcich položky 17 odst. l písm. f) ve
výši 20000 KČ byl zaplacen dne 16.7.2014.
Rozdělovník: viz následující strana

W

1
—

č.j. MCPll/14/043195/OV/Ha

str. 7

ObdrŽí:
účastnici (do vlastních rukou):
Ing. Lukáš Abrham, Luční Č.p. 2619/17, 130 00 Praha 3
Hlavní město Praha zastoupené Mstitutem plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
Hlavní město Praha zastoupené MHMP-SVM, IDDS: 48ia97h
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
PREdistňbuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
NAVETINA a.s., IDDS: 4z9fcnw
Josef Drahorád, Formanská č.p. 63, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha 415
Jitka Drahorádová, Formanská č.p. 63, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha 415
Blažena Lehečková, Formanská č.p. 99, Praha 4-Újezd, 149 00 Prahli 415
Ing. jiří Hrubý, IDDS: k5vdsyj
MUDr. Zora Hrubá, Jerevanská č.p. 723/6, 100 00 Praha lO-Vršovice
Martin Brablc, Formanská č.p. 75, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha 415
Pavel Brablc, Formanská č.p. 75, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha 415
Ing. Antonín Šimek, Formanská č.p. 80, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha 415
Otakar Kašpar, Formanská č.p. 84, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha 415
Vlasta Kašparová, Formanská Č.p. 84, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha 415
Vlasta Šimková, Formanská č.p. 80, Praha 4-Újezd, 149 00 Pmha 415
dotčené orgány:
MHMP - odbor životního prostředí, IDDS: 48ia97h
MHMP - odbor stavební a územního plánu; IDDS: 48ia97h
MHMP - odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
MHMP - odbor beu)ečnosti a krizového řízení, IDDS: 48ia97h
MHMP - odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
ÚMČ Praha 11 - odbor správy majetku (OSM), SŠÚ, Ocelíkova č.p. 672/1, 149 00 Praha 4
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí (OŽP), Vidimova č.p. 1325/2, 149 00 Praha 4
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
na vědomí:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka Č.p. 770/8, 110 00 Praha l
Iňstitut plánování a rozvoje HMP, evidence Ur, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu

OVĚŘOVACÍ DOLOZKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ÚJEZD
poč. č. vidimace V/7/19
tato úplná kopie, otmhujícf 7 Stran
swhlasí doslovně 8 pfedloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem,
oYahujídm 7 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, ňeobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
e1 S—,
kA"-\

významu této listiny.

'

V Praze dne 14.2.2019

'av'a 'Mnanová

(jmén,o/a a přIjmení ověřu1cí osoby)
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

iIIMI1§
20056891

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415
Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111

Sp.značka: OV/14/028480/Ha
č.j.: MCP11/14/049361/OVLHa
Vyřizuje: Iňg. Jan Hašek
Tel: 267 902 346

Praha, dne 19.8.2014

SDĚLENÍ
Úřad městské části Praha 11, odboT výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. C)
zákona Č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut
thl. m. Prahy, ve mění pozdějších předpisů Vám sděluje, Že územní roZhodnutí ze dne 16.7.2014
č.j. MCP11/14/043195/OVLHa, kteiým byla umístěna stavba nazvaná:

,,Mateřská Škola Formanská"
Praha, Újezd
na pozemcích parc. č. 213/ a 670/8 v katastráhiím území Újezd u Průhonic
nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve mění pozdějších předpisů dne
16.8.2014
a je vykonatelné.

Mědská část Praha 11

Úřad městské části
Odbor výstavby
WEmova 1325, 149 41 Praha415
-12-

Ing. Jan Ha ek
oprávněná úřední osoba

Příloha: ověřená dokumentace
Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou):
Ing. Lukáš Abrham, Luční Č.p. 2619/17, 130 00 Praha 3

na vědomí:
Institut plánování a rozvoje HMP, evidence Ur, pí. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

m
OVĚŘOVACÍ DOLOZKA PRO VIDIMACI
podle ověřovací knihy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA- ÚJEZD
poř. č. vidimace V/8/10
tato úplná kopie, obsahujfd 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou lisúnou, z níž byl/a pořľzen/a a tato listina
.
:: S :
pNopi8em,
obsahuµcím 1 stran.
Listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
*
· , y u"\
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součásti obsahu právn1h°
:
€% /'\ií
;
významu této lisúny.
V Praze dne 14.2.2019
"A ':,,,,Q:"'
Padá Pltmanová
(Jménoja a příjmení ově/uj[cľ os,oby).
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

lll)Ml
26675320

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415
Odbor výstavby, Vidimova 1325, Pr?ha 4, Telefon: 267 902 111

Sp.značka: OV/l6/029l34/Kň
č.j.: MCPll/l6/034417/OV/Krt
Vyřizuje: Krtičková Lucie Ing.
tel. 267 902 363
e-mail: krtickoval@prahal l.cz

Praha, dne 16.6.2016

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
%

Úřad městské části Praha ll, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. C)
zákona Č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost
o kolaudační souhlas, kterou dne 23.5.2016 podala
Městská část Praha-Újezd, IČO 00241784, Kateřinské náměstí 465, Praha 4-Újezd, 149 00
Praha 415
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
§ 18i vyhlášky č. 503Ĺ?006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatření a
stavebního řádu

kolaudační souhlas,
který je dokladem, o povoleném účelu užívání ucelené části v rámci stavby nazvané:
,,Mateřská škola Formanská"
Prah% Újezd
na pozemcích parc. č. 213/1 a parč. č. 670/8 v katastrálním území Újezd u Průhonic.

Jedná se o ucelenou část stavbY nazvané:
,,SO.1.05 STL plynovod - Mateřská škola Formanská"
na pozemku parč. č. 213/1, 670/8 v katastrálním území Újezd u Průhonic
e
(dále jen "stavba") povolené
na pozemku pare. č. 213/1, 670/8 v katastrálním území Újezd u Průhonic,
provedené podle územního rozhodnutí ze dne 16.7.2014 č.j. MCPll/l4/043195/OV/Ha, sp. zn.
OV/14/028480/Ha, zaměřené geodetickou službou AGS spol. s r. o. a ověřené úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Josefem Stulíkem dne 3.11.2015 pod číslem 15066.
Vymezení účelu užívání stavby:
-

zajištění dodávky tepla nově budovaných přilehlých staveb

"

¶

č.j. Mcpll/l6/034417/Ov/Kn

SW. 2

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne .14.6.2016 s tímto výsledkem:
-

bylo vyhověno obecným technickým požadavkům na výstavbu a skutečné provedení stavby je
v souladu s dokumentaci ověřenou stavebním úřadem

..
stavba byla provedena a dokončena bez závad a nedodělků a byly předloženy revizní zprávy a další
doklady prokazující bezpečné užívání stavby

Odůvodnění:
Dne 23.5.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu. Stavební úřad
provedl dne 14.6.2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního
zákona nezjistil závady bránici jejímu bezpečnému užíváni ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených
orgánů k užívání stavby a shledal též, Že skutečné provedeni stavby a její užíváni nebude ohrožovat život
a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Ze závěrečné kontrolní
prohlídky byl pořízen protokol.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím, a nelze se proto
proti němu odvolat.

Ing. Jarmila Preradová
vedoucí odboru výstavby

Za správnost vyhQtovení: Ing. Lucie KrtiČková

Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou):
Městská část Praha-Újezd, IDDS: 2w9bx6s
na vědomi:
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,, IDDS: w9qfskt

Ĺ

W"

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 115950146-14858-190214090935
převedením z dokumentu obsaženého v datové u)lávě, 'skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotyrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokulilentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové ©ŕávě nebyl podepsán.
Vystavil: Městská část Praha-Újezd
Pracoviště: Městská část Praha Újezd
V Praze 4 - Újezdě dne 14.02.2019
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
PAVLA PITRMANOVA

Otisk
· uredniho
r- - razitka:
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Poznámka:

l,h,m,

Kontrolu täo doloáy lze provést y centrální evidenci doloŽek přístupné u)ůsobem umožňujícím dálkoyý přúiup na adrese
hhps:/'$vww.czechpoim&Ubyerovacidolo%.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

"a

|Ič|ů||i|||l
45594931

Ocelíkova 67Ž/l, 149 41 Praha 415
Odbor výstavby, Vidimova 1325, Prahá 4, Telefon: 267 902 111
Sp. značka: OV/19/008048/Krt
čj.: MCPl1/l9/009699/OV/Kň
Vyřizuje: Krtičková Lucie Ing.
tel. 267 902 363
e-mail: krtickoval@prahall.cz

Praha, 13.02.2019

SDĚLENÍ
Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. C) zákona
'ťí.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), a podle vyhlášky Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, obdržel žádost ze dne 06.02.2019, kterou podala

Městská část Praha-Újezd, IČO 00241784, Kateřinské náměstí 465, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha
415

a na základě této žádosti dle § 69 odst. 4 stavebního zákona zasílá v příloze stejnopis kolaudačního souhlasu
s užíváním stavby ze dne 16.06.2016 č. j. MCPll/16/034417/OV/Krt, sp. zn. OV/16/029134/Krt.

Ing. Lucie'Krtičková
oprávněná úřední osoba

Příloha: Kolaudační souhlas č. j. MCPI J/l6/0344l7/OV/Krt
Obdrží:

.

účastníci (do vlastních rukou)
MČ Praha - Újezd, jDDS: 2w9bx6s

,

Pražská pIynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Ptäžská P|ynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08

Š
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 115950396-14858-190214091308
převedením z dokumentu obsaženého v datové ©řávěj skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsáhem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokuiäentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové @řávě byl poď@sáň kyalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvaliňkovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.02.2019 v 09:13:23. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán plamým (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifkátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu
14.02.2019 07:25:51. Údaje .o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvaliňkovaného certifikátu pro
elektronický podpis 37 7D 31, kvalifikovaný certiňkát pró elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
pro podq?isující osobu Ing. Lucie Krtičková, samostatný odborný refennt územního řízení, odbor
výstavby, 1533, Městská část Praha 11 [IČ 00231126]. Uznávaný elektronický podpis byl označen platnýln
kyaliňkovanýln časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem Ydaným
kvalifkovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.02.2019 v 09:13:23. Udaje o
časovém razítku: datum a čas 13.02.2019 16:43:08, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 4C 4B
AB, Časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká
poua) s.p. [IČ 47114983].
Výstavil: Městská část Praha-Újezd
Pracoviště: Městská Ust Praha Újezd
VPraze 4 - Újezdě dne 14.02.2019
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu pmvedla:
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Otisk úředního razitka,
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115'50396-14858-190"- 14091308

Poznámka:
Kontrolu této doloáy lze provést v centrální evidenci doloŽek přístupné <působem umožňuj/cím dálkový pHstup na a&ese
h@s://WwwÄ=chpomLcÚweroyaádolo&.

