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Žďár nad Sázavou, dne: 26.11.2018

OZNÁMENÍ
O PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY
Dne 21.11.2018 podal stavebník – společnost E.ON Distribuce, a.s. (IČO: 28085400), F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 prostřednictvím zástupce, jímž je
společnost E.mont, s.r.o. (IČO: 43378129), Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě,
žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním části stavby: Novostavba rodinného domu včetně
přípojky vody, NTL plynu, NN, přeložky telekomunikačních sítí, přípojky komunikační sítě,
dešťové kanalizace s akumulační nádrží do vsaku, jímky na vyvážení, zpevněné plochy
s opěrnými zídkami a oplocení, přeložky STL plynovodu – na pozemcích: pozemkové parcely
parcelní číslo 117/1 a 577/16 v kat. území Chroustov u Bohdalova, pro kterou byl vydán společný
územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dne 18.5.2018 pod
Č.j.: SÚ/643/18/So-5-Souh – a to její dokončené části: „Chroustov – přípojka NN, Novotný“, která
byla realizována na základě výše uvedeného společného souhlasu.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby na den
6.12.2018 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Stavebník je povinen k závěrečné kontrolní prohlídce stavby připravit:
a) geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru
nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, pokud nedochází
ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určujících polohu
definičního bodu stavby a adresního místa (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech)
b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní
infrastruktury
c) doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu
technické mapy obce
d) doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (např. výchozí
revizní zprávy jednotlivých zařízení/vedení,…atd., popř. doklady vyplývající ze stanovisek dotčených
orgánů a správců vedení technické infrastruktury uvedených v povolení stavby,…apod.)
e) doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn
f) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona)
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g) jiné doklady stanovené v povolení stavby
h) dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení
stavby nebo ověřené projektové dokumentaci) a sdělení stavebního úřadu, že nepodstatné odchylky
projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
i) plnou moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná
moc do protokolu
j) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem
pro užívání stavby vyžadována, a pokud byla obstarána před podáním žádosti – např. závazné
stanovisko MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru dopravy;…atd.
k) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu
napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)

Jaroslava Kalců
referent stavebního úřadu

Rozdělovník:
Stavebník (doručení jednotlivě):
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
- prostřednictvím zástupce: E.mont, s.r.o., Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor život. prostředí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Úřad městyse Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
Na vědomí (doručení jednotlivě):
František Novotný, Chroustov 72, Bohdalov, 592 14 Nové Veselí
Městys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
- provoz Žďár nad Sázavou, Jihlavská 841/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská 1133/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
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