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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, 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"),  podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 

vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 3.6.2020 

podalo 

Bytové družstvo Trávníčkova 1764 - 1766, IČ 27635902, Trávníčkova 1765/7, 155 00  Praha 5 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a 

§ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu v platném znění 

k o l a u d a č n í   s o u h l a s, 

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby s názvem: 

„Zateplení a přístavba lodžií panelového domu v ul. Trávníčkova 1764-1766“ 

Praha 5, Stodůlky č.p. 1764, 1765, 1766,  ul. Trávníčkova 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2160/22, 2160/23, 2160/24, 2160/160, 2160/299 v katastrálním 

území Stodůlky, provedené podle společného povolení, které vydal Úřad městské části Praha 13, odbor 

stavební pod spis.zn.: VYS 53485/2018/VO, č.j.P13-16916/2019 ze dne 29.3.2019 s nabytím právní moci 

dne 4.5.2019.  

Vymezení účelu užívání stavby: změna stavby bytového domu – přístavba, stavební úpravy 

Stavba obsahuje: 

Stavební objekt S 01 - revitalizace obvodového pláště a přístavba/prodloužení lodžií 

- oprava svislého obvodového pláště 

- zateplení fasád 

- zateplení ploché střechy včetně nové krytiny 

- oprava lodžií a jejich přístavba včetně nového zábradlí a zasklení 

- stínící prvky na okna mimo lodžie 

Stavební objekt S02 - sanace hydroizolace spodní stavby 

- provedení drenáží na západní straně objektu 

- svedení drenáží do vsakovacích jímek 
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 23.června 2020 (úterý) s tímto výsledkem: 

Nebyly zjištěny vady a nedostatky díla, nebyly provedeny změny oproti ověřené projektové dokumentaci. 

Stavba je dokončena a schopna užívání.   

Odůvodnění: 

Dne 3.6.2020 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Stavební úřad provedl 

dne 23. června 2020 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 

stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými 

stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání 

nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

Souhlasná stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy ze dne 28.5.2020 č.j. HSAA-7828-1/2020 

- ÚMČ Praha 13 – OŽP ze dne 3.6.2020 zn. OŽP/P13 – 23316/2020 

Poučení: 

Souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení 

stavebníkovi. Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a 

nelze se proto proti němu odvolat. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 

roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním 

stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému 

řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. 

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Vorlová 

vedoucí oddělení povolování a umísťování staveb 

  

 

 

 

Obdrží: 

1. Bytové družstvo Trávníčkova 1764 - 1766, IDDS: m9duesj 

 sídlo: Trávníčkova č.p. 1765/7, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

2. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, Nové Město, 120 00  Praha 2 

3. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
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