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člálvýsl Sm. 258- 5066/92 Bi V Plaza dur; 16.4.1992

Kolem dařní. rozhnd'nu ř 3'.

Odbor vý s tav by Obvodního úřadu V Praze 5 jako př' s] nšný sřavobní

úřed/ 5 HT cast r. zñk. č.530/1975 Słv/ 'Th z od] nn max-3m.; ustnnnvn-

vu' §§ 76-84 nák.č.50/1976 Sb/ stat/Mního yňlmnsď win? !mlsndučnf

rozhod nu tl'
p ru stavbu

Adap ti ce č.p. ?58 !IR i rhesově nám V ł'mze c k.ú. Smíchov

V rámu 812m by J'nvu zní
bugnvą

šřľčsľ

Rekonstrukci ,y J'n “§10 ke zmřně užívání N by tovšłm „FJ ek tu 1m uby tcvm' u

Uřívání uvedené stav by se. povoluje dnem naby tí p .văvuí mhci tohoto

rozhodnutí.

Kolaudovauá s tev ba obsehuja

ohj.
?TR- 19- 14 Añap taxa. čp. 25H

obj. HB 19- 03 Plynovoűuí äžípeäkñ k ?1.11. 239

obj. SB 19° 02 Vodovodní přípbjka k čp. 2 58

Odůvodnění.

Odbor
výstavby Obvodního úřadu V Prąne 5 za! ăjil na návrh stavební)

/pmv uzhw: telě/ HD- IS Na Morě ni 3 ,Prnhl 2

kolaudační ří zemí výše "vs-d ené etgvhy.

Na základě výsledku řízení, zejmšna ú s tní ho ,jur'II-ăní spojvnéhc s nísł

ăetřením byl o vydáno toto 1' 7. h O [f] !1 u t 1'.

V řízení byla ::Jiňtěnm líc s ta'l ba by l 0 grnvodeqa pudl c ň ohxmen'l'nne

ověřnně stavebním úřadem, Ve stavehním řízení dnb ?8.12. 1.986

č.3.Výs, Sm. p.3-en:92/as UP. CX změny ZG dhe 240 z.)_ 1951 tvuj. Vie,

Sm 1:':3-1295/91 SA už IIC. 1”: 1'0 bm' odchylky ,které sn však neiotýkaJv'

ěáqnfoh dalších úraz' stníkú řízení n pnvqlení této
s !mx/h;

n že
by!

dodrženy pod!" í nky stanovené VP a tavelwím povvl em' , łgłcřł akufcčně

provod P'IÍ :71:2- vLy :mi :59.ří- užívání nebude ohrořnvat záwzy spoločnosti

Zl] to zejména 74 hlediska ochrany
n zdraví onvh, ?životního pítmtřeñí,

bezpečností práce G. technických znří není .

Nezávaďnnat vý ta hu byla pmkăzánu ovřřoveeí zkouškou.

Pour-mu' U odwlání.

Proti 1. munio rozhodnutí E10. mohou účnštníci ü' zemí cdvulp t do 15ti.

dnů od» ñnednručení k odboru vý s mv by Magi svtx'ň tm' ho Úřadu hhm.

Prahymndáním u zdejšího odboru výstavby.

Toto rozhodnu tí SP. d oručuj e do Vedoucí odboru výstavby
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I.účantníkúm řízení:
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informaceDogrovodná

Dne 4 2. 2020 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSH MF'")

žádost O poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb.v O svobodném přístupu

k informacím. ve znění pozdějších předpisů.

Na základě uvedené žádosti byla poskytnuta žadateli odpověď vjiné než elektronické

podobě kdy V ramci této odpovědi bylo žadateli sděleno, že kolaudační rozhodnutí č. 258-

6066/92 BÍ bylo HSHMP doručeno dne 27. 4. 1992


