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Oprávněná úřední osoba: Ilona Mezníková 
Telefon: 241764489 
E-mail: meznikova.ilona@praha12.cz 
 
Datum: 19. 10. 2016
 

SOUHLAS 
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU 

 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil podle § 104 odst. 1 písm. k) a § 105 stavebního zákona, ohlášení stavebního záměru:  
provedení stavebních úprav stávající bytové jednotky v 1. NP ZŠ L. Coňka č. p. 40 v k. ú. 
Písnice na pozemku č. parc. 302 v k. ú. Písnice, při ulici Ladislava Coňka, na počítačovou 
učebnu, spočívajících ve změně vnitřní dispozice, úpravách podlahových konstrukcí, rozvodů 
ústředního vytápění, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, (dále jen "ohlášení"),  

které dne 10.10.2016 podala 

Městská část Praha-Libuš, IČO 231142, Libušská 35/200, 142 00  Praha 4-Libuš,  

kterou zastupuje Šárka Pichová, pověřená vedením Odboru správy majetku a investic ÚMČ 
Praha - Libuš, Libušská 200/35, 142 00  Praha 4-Libuš, (dále jen "stavebník"), 

a na základě tohoto posouzení podle § 106 odst. 1 stavebního zákona vydává 

s o u h l a s 

s provedením stavebního záměru  

stavebních úprav stávající bytové jednotky v 1. NP ZŠ s RVJ Ladislava Coňka č. p. 40 v    
k. ú. Písnice, na pozemku č. parc. 302 v k. ú. Písnice,  Praha 4 – Písnice, při ulici Ladislava 
Coňka, na počítačovou učebnu, spočívajících ve změně vnitřní dispozice, úpravách 
podlahových konstrukcí, rozvodů ústředního  vytápění, elektroinstalací a zdravotně technických 
instalací, (dále jen "stavba“). 

 

Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 odst. 1 stavebního 
zákona: 

1. Při závěrečné kontrolní prohlídce, před vydáním kolaudačního souhlasu, stavebník doloží 
protokolem z měření splnění požadavků na sdružené osvětlení v počítačové učebně, 
odsouhlasené Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, odd. hygieny dětí a mladistvých. 
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2. Mezideponie prašného materiálu je nutno plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch 

nevysychal. 

3. Pokud dojde ke znečištěníveřejných komunikací dopravou, stavebník neprodleně provede 
očištění komunikace. 

4. Při odvozu prašného materiálu je nutno používat plachtování nákladu na ložné ploše 
automobilů. Při provádění stavebních úprav je nutno používatvýhradně vozidla a stavební 
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní 
zdroje a zamezit jejich zbytečnému proběhu. 

 

Poučení: 

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi a platí 2 roky ode dne jeho vydání. 
Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s 
prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Lhůta začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas.  

 

Upozornění: 

Dle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného 
užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 
2 písm. a) až  d) a k), a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě kolaudačního 
souhlasu (§ 122). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené v hl. IV stavebního zákona, 
zejména v ustanovení § 152 odst. 1 - 3, § 153 odst.1, § 156 a § 160 odst. 4.  
 
 

Ing. Vladimír Cupal v. r. 
vedoucí odboru výstavby 

  
 
 
Za správnost vyhotovení: Ilona Mezníková 
 
 
K ohlášení bylo doloženo: 

• výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha - město, LV 530 ze dne 17.10.2016 – 
vlastníkem je Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městské 
části Praha-Libuš, 

• stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 8.9.2016, č. j.: HSHMP 41011/2016,  
• stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č. j.: HSAA-10912-2/2016, 
• stanoviska a vyjádření Odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 20.9.2016, sp. zn.: S-MHMP 

1469026/2016 OCP 
• stanoviska a vyjádření Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12 ze dne 22.9.2016, sp. zn.: 

P12 31724/2016 OŽP/Hr, 
• projektová dokumentace vypracovaná Miloslavem Golem, autorizovaným technikem pro 

pozemní stavby, ČKAIT-0012228, část elektro vypracoval Ing. Václav Migárek, 
autorizovaný inženýr pro technologická prostředí staveb, ČKAIT-0008616, požárně 
bezpečnostní řešení vypracoval Daniel Jech, autorizovaný technik pro požární bezpečnost 
staveb, ČKAIT-0401932. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve 
výši 500 Kč byl zaplacen dne 18.10.2016. 

 
 
 
 
 
I. Doručuje se (do vlast. rukou na dodejku): 
1. Městská část Praha - Libuš, Šárka Pichová ved. odboru správy majetku a investic, IDDS: 
u8xaktr 
  
II. Na vědomí: 
2. Městská část Praha-Libuš, IDDS: u8xaktr 
3. Hygienická stanice hl. m. Prahy, odd. hygieny dětí a mladistvých, IDDS: zpqai2i 
4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 
5. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12, Cílkova 796/7, 142 00  Praha 4-Kamýk  
6. Odbor ochrany prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h 
Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis  
referent 
spisovna 
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