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*MUPOX000Z99P*
MUPOX000Z99P
Městský úřad Pohořelice
Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor dopravy a SH	
Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378
	
Vaše zn.: 
     
ze dne
     


Č. j.:
MUPOD10147/2009
Spis.zn.:
MUPOS9716/2009OD/SAM
Vyřizuje:
Ing. Miroslav Šár
Telefon:
519 301 370
Fax:
519 301 309
E-mail:
miroslav.sar@pohorelice.cz	

V Pohořelicích dne 21.5.2009

OZNÁMENÍ TERMÍNU ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDKY

Dne 15.05.2009 podala u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost obec Ivaň, 691 23 Pohořelice o vydání kolaudačního  souhlasu podle ustanovení   § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),  na stavbu:

„Komunikace  V uličkách“, na pozemku par. č. 2059/1 v k.ú. Ivaň (dle GP 2959/17).

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad pro silnice příslušný dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona   a podle § 40 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
stanoví
v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona provedení kontrolní závěrečné prohlídky a současně podle § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád nařizuje ústní jednání s ohledáním na místě samém na den

11.června 2009 (čtvrtek) v 9,30 hod.
Se schůzkou účastníků řízení a dotčených orgánů v zasedací místnosti OÚ  Ivaň.

Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady
	zaměření skutečného provedení stavby – geodetické zaměření

doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – vyjádření správců sítí, které byly stavbou dotčeny
projektovou dokumentaci ověřenou odborem dopravy a SH ve stavebním řízení, nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením
výkresy  s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby
protokol o  předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků  a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení
	
Poučení:
Speciální stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídce zjistí, že:
nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob  nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí nezbytné pro její užívání.


Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím že:
- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané	 vstup na svůj pozemek nebo stavbu
- nezúčastní se na výzvu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

Stavebník je povinen podle §152 odst. 3 písm. d) umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

Stavbyvedoucí je povinen podle §153 odst. 2 vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby.

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této  prohlídky se zúčastnit.

Podle §157 odst. 2 je osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby oprávněna provádět záznamy do stavebního deníku.





Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH	


Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Pohořelice a na úřední desce obce Ivaň. 
Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne ……………………			      Sejmuto dne ………………………….


Podpis a razítko odpovědné osoby: …………………………………………………….


Doručí se:
Účastníci řízení  -  doručeno doporučeně do vlastních rukou
Obec Ivaň
ÚPZSVM, odloučené pracoviště Břeclav, nám. T.G.M. 3, 690 15 Břeclav

Dotčené orgány státní správy – veřejnou vyhláškou
Telefonica  O2  Česká republika,  a.s. Hodonín,
Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodovody a kanalizace, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
E.ON Česká republika, a.s. Hodonín,
Policie ČR-DI Břeclav, 690 16 Břeclav
MěÚ Pohořelice  -  stavební úřad
                                                               	
Na vědomí:
MěÚ Pohořelice s žádostí o vyvěšení na úřední desce
AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapustova 14, 690 06 Břeclav


