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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 5248/2019-OV/VE                  V Praze dne  15.8.2019  
Sp.zn.: SZ P19 4788/2019
Vyřizuje: Ing. Stanislav Verner
e-mail: Verner.Stanislav@kbely.mepnet.cz 
telefon: 286 852 470            S
                                                                                  ------------------------

                    K Radonicům

K O L A U D A Č N Í   S O U H L A S

Odbor  výstavby  Úřadu  městské  části  Praha  19  obdržel  dne  25.7.2019  žádost
společnosti  ZAVOS  s.r.o.,  IČ 60203013,  Františka  Kadlece  16,  180 00 Praha  8,  která
zastupuje na základě plné moci ze dne 16.2.2011 stavebníka Hlavní město Praha, se sídlem
Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha, o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu nazvanou:
„Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“ na pozemcích p.č. 987/1, 974,
973/1,  44/2,  87/1,  975,  972/1,  72/1,  96/1,  971,  86,  102/2,  977,  108,  986,  76  a  85   vše
v k.ú. Satalice, obec Praha,  povolenou stavebním povolením č.j. P19 1539/2018-OV/NO ze
dne 6.3.2018, které nabylo právní moci 10.4.2018.

Po přezkoumání žádosti a na základě výsledku závěrečné kontrolní prohlídky, která se
konala dne 15.8.2019, odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako obecný stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování  a  stavebním  řádu  v platném  znění  (dále  jen  „stavební  zákon“)  a  vyhlášky  č.
55/2000 Sb. Hl. m. Prahy a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst.
4 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na
základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m.
Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení
§ 122 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 18i odst. 2 vyhlášky 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

v y d á v á  k o l a u d a č n í  s o u h l a s
pro trvalé užívání stavby nazvané: 

„Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“
na pozemcích p.č. 987/1, 974, 973/1, 44/2, 87/1, 975, 972/1, 72/1, 96/1, 971, 86, 102/2, 977,
108, 986, 76 a 85  vše v k.ú. Satalice, obec Praha. 

Předmětem kolaudačního souhlasu jsou provedené stavební  úpravy celého uličního
prostoru veřejné komunikace K Radonicům. Stavba zahrnuje úpravu uličního profilu  ulice
K Radonicům v délce cca 394 m od okružní křižovatky až před křižovatku s ulicí K Rybníčku
díl  1.  (úprava  křižovatky  s ulicí  K Rybníčku  nebyla  součástí  žádosti).  Základní  šířka
komunikace v 1. dílu je 7 m s šířkou jízdních pruhů 3,5 m, s rozšířením v od staničení 210 m
do staničení 270 m (u autobusové zastávky) až na 8 m. Šířka chodníků je 1,5 m – 2,5 m. Dále
jsou v 1. dílu podél  komunikace podélné parkovací  pásy šířky 2,0 m a 2,2 m, zastávkový
záliv,  obratiště  autobusů  MHD,  sjezdy  z pozemní  komunikace  na  sousední  pozemky.
Komunikace  a  chodníky  jsou odvodněny do zeleně,  částečně  vsakem přes  polopropustné
parkovací  plochy  a v určených  místech  pomocí  stávajících  vpustí  do  kanalizace.  Součástí
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stavby komunikace je úprava přilehlých zelených ploch. V rámci změn před dokončením byl
SO403 Veřejné osvětlení doplněn o osvětlení kaple Sv. Anny a SSZ pro výjezd vozidel IZS.

Stavebník  předložil  tyto  doklady  o  provedených  výsledcích  zkoušek  a  souhlasná
vyjádření dotčených správních úřadů:
1. Předávací protokol mezi objednatelem a zhotovitelem
2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3. Geodetické  zaměření  skutečného  provedení  do  souřadnic;  včetně  datového  nosiče

obsahujícího tabulky souřadnic a výšek bodů v systému JTSK-Bpv.
4. Protokol o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na IPR
5. Závěrečné vyjádření zástupce TSK, oblastní správa SEVER
6. Závěrečné vyjádření zástupce TSK, oddělení kanalizačních staveb – odd. 2180
7. Závěrečné vyjádření zástupce TSK, oddělení správy a údržby dopravního značení –

odd. 2270
8. Souhlasná stanoviska správců technické  infrastruktury  nedotčené  přímo stavebními

pracemi – PVK, PPD, THMP, Cetin, PRE
9. Prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady včetně evidence odpadů
10. Opatření obecné povahy – stanovení definitivní místní úpravy provozu na pozemní

komunikaci K Radonicům vč. souhlasného stanoviska PČR
11. Protokoly z provedených kontrolních geotechnických zkoušek hutnění
12. Stavební deníky č.1, 2 a 3
13. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – expertní list
14. Doklady k objektu SO 300 VHO
15. Doklady k objektu SO 401 Přeložka 1kV
16. Doklady k objektu SO 402 Přeložka 22kV
17. Doklady k objektu SO 403 Veřejné osvět1ení
18. Doklady k objektu SO 451 Úpravy T-mobile
19. Doklady k objektu SO 500 Přeložka plynovodu
20. Doklady k změnám objektu SO 403 Veřejné osvět1ení
21. Prohlášení  zhotovitele  o  shodě  na  použité  materiály  a  výrobky  vč.  certifikátů  a

prohlášení o shodě výrobců
22. Atesty použitých asfaltových směsí

Závěr:

Bylo  zjištěno,  že  stavba  je  provedena  podle  projektové  dokumentace  ověřené
stavebním  úřadem  s drobnými  nepodstatnými  odchylkami,  které  jsou  zaznamenány
v dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  nebrání  řádnému  užívání  stavby,  a  které
stavební  úřad vzal  na vědomí.  Stavební  úřad provedl  závěrečnou kontrolní  prohlídku dne
15.8.2019, na základě které konstatoval, že stavba je schopna trvalého užívání. S ohledem na
skutečnost,  že podklady byly úplné, upustil  od povolení zkušebního provozu a kolaudační
souhlas vydal přímo pro trvalé užívání stavby.

otisk úředního razítka Ing. Ivana  P e t e r k o v á
                                                                                                     vedoucí odboru výstavby

Doručí se:
- ZAVOS s.r.o., Fr. Kadlece 16, Praha 8, IČ 60203013
- MČ Praha – Satalice, K Radonicům 81/3, 190 15 Praha 9

Na vědomí:
- spis
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