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- 1/3 Stavebníci:

HORÁČEK
DAVID
SUDISLAV NAD ORLICÍ č.p.72, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
25.01.1975
HORÁČKOVÁ
JANA
Mgr.
SUDISLAV NAD ORLICÍ č.p.72, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
04.02.1977

VÝZVA
STAVBA:

NOVOSTAVBA

RODINNÉHO

D O M U / č. p. 7 2 /

na pozemku st.parc.č.179 katastrálního území Sudislav nad Orlicí
tj.

NOVOSTAVBA NEPODSKLEPENÉHO, JEDNOPODLAŢNÍHO DOMU S VYUŢITÝM
PODKROVÍM, S GARÁŢÍ, ZASTŘEŠENÉHO SEDLOVÝMI STŘECHAMI S POLOVALBAMI

vč.

DOMOVNÍ NTL PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
PE 80 SDR-11 pr.32x3,0 – 11,0 M
na pozemku parc.č.29/2 a parc.č.29/3 katastrálního území Sudislav nad Orlicí

vč.

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY NN
na pozemku parc.č.29/2 a parc.č.29/3 katastrálního území Sudislav nad Orlicí

vč.

DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY K JÍMCE NA VYVÁŽENÍ
na pozemku parc.č.29/2 katastrálního území Sudislav nad Orlicí

vč.

JÍMKY NA VYVÁŽENÍ /20 M3/
na pozemku parc.č.29/2 a parc.č.29/3 katastrálního území Sudislav nad Orlicí

vč.

ZPEVNĚNÉ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
na pozemku parc.č.29/2 a parc.č.29/3 katastrálního území Sudislav nad Orlicí

vč.

DOMOVNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
na pozemku parc.č.29/3 katastrálního území Sudislav nad Orlicí.
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Městský úřad v Brandýse nad Orlicí, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijal dne 20.01.2012 ŢÁDOST - Horáčka
Davida, Sudislav nad Orlicí č.p.72, 562 01 Ústí nad Orlicí (25.01.1975) a Horáčkové Jany
Mgr., Sudislav nad Orlicí č.p.72, 562 01 Ústí nad Orlicí (04.02.1977) - O VYDÁNÍ SOUHLASU
SE ZAHÁJENÍM UŢÍVÁNÍ STAVBY – NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na pozemku
st.parc.č.179 katastrálního území Sudislav nad Orlicí – (dále jen „stavba"), která byla povolena
SOUHLASEM S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY ze dne 09.03.2007 pod Č.j.:
Výst.095d/2007/330/BE-009.
Městský úřad v Brandýse nad Orlicí, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vás podle § 133 odst. 4 stavebního
zákona
vyzývá
k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce,
kterou zdejší stavební úřad na základě oprávnění podle § 132 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona provede dne
27.01.2012

(pátek)

ve

13,00

hodin

na místě stavby / NRD na pozemku st.parc.č.179 k.ú. Sudislav nad Orlicí / .

Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2
aţ 6 stavebního zákona. Za neúčast při kontrolní prohlídce můţe být uloţena pořádková
pokuta podle § 173 stavebního zákona.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst.1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad můţe podle § 173 odst.1 stavebního zákona uloţit pořádkovou pokutu do
50.000 Kč tomu, kdo závaţným způsobem ztěţuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst.1 stavebního zákona tím, ţe znemoţňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Městský úřad v Brandýse nad Orlicí, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), Vás podle § 134 odst. 4 stavebního zákona
vyzývá
k předloţení /Geometrického plánu, revizních zpráv, osvědčení a certifikátů/.
*****
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ :
Stavebně se jedná o jednopodlaţní objekt s vyuţitým podkrovím, nepodsklepený, s garáţí,
vyzděný z tvárnic Porotherm, zastřešený sedlovými střechami s polovalbami.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : 07/2006 - ING.MICHAL KOKULA, Na Štěpnici 970, 562 01
Ústí nad Orlicí /IČO:15596672/ Autorizovaný inţenýr pro pozemní stavby /ČKAIT-0700399/.

Č.j.:Výst.065a/2012/330/BE
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PŘÍZEMÍ :
101 – Závětří (2,6 m2), 102 – Zádveří (7,0 m2), 103 – Koupelna (3,5 m2), 104 – WC (2,5 m2),
105 – Obývací pokoj (42,9 m2), 106 – Spíţ (3,4 m2), 107 – Kuchyň + jídelní kout (20,3 m2),
108 - Garáţ (21,0 m2), * 109 – Terasa (14,4 m2)
PODKROVÍ :
201 – Chodba (10,9 m2), 202–Koupelna (10,6 m2), 203–WC (1,8 m2), 204 – Loţnice (16,2 m2),
205 - Pokoj (11,3 m2), 206 – Pokoj (16,1 m2), 207 – Pokoj (16,4 m2), 209 - Pracovna (20,5 m2)
* 208 – Balkon (10,5 m2).
Městský úřad v Brandýse nad Orlicí, odbor výstavby :
KLADNÝ VÝSLEDEK závěrečné kontrolní prohlídky BUDE PODKLADEM PRO VYDÁNÍ
SOUHLASU SE ZAHÁJENÍM UŢÍVÁNÍ STAVBY.
vedoucí odboru výstavby
Jaroslav Beneš

Obecní úřad v místě stavby (§ 167 odst. 2 SZ)- (DS)
Obecní úřad Sudislav nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí

(1 x úřední deska)

Dotčené orgány státní správy (DS)
xxx
Městský úřad Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí
(1 x úřední deska)
Tato VÝZVA bude vyvěšena nejméně po dobu 7 dnů na úřední desce stavebního úřadu
/Městského úřadu Brandýs nad Orlicí/ a Obecního úřadu Sudislav nad Orlicí.
Vyvěšení této VÝZVY okamţitě po jeho obdrţení po dobu 7 dnů způsobem v místě
obvyklým zajistí Městský úřad Brandýs nad Orlicí a Obecní úřad Sudislav nad Orlicí.
/ Zároveň uvedené obecní úřady ţádáme o navrácení této VÝZVY s uvedením dne
vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu) /.

20.1.2012
Vyvěšeno dne …………………

27.1.2012
Sejmuto dne …………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

