Městský úřad Nový Bydžov
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Č.j.: V/12352/2012/Lon
Nový Bydžov, dne 27. srpna 2012
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lonská Eva, tel.: 495 703 953, e-mail.: lonska@novybydzov.cz
Stavebník:
NOVOS Nová Paka s.r.o., IČ 25299174, Jičínská č.p.66, 507 11 Valdice

Oznámení
o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby
Dne 15.08.2012 podal NOVOS Nová Paka s.r.o., IČ 25299174, Jičínská č.p.66, 507 11 Valdice
žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu: Přístavba zkušební vývojové dílny na
pozemku pozemková parcela číslo 39/1, dle nově předloženého GP č. 166-92/2012 stavební
parcela číslo 172 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Stavba obsahuje:
Přístavba zkušební vývojové dílny přistavěna k severnímu průčelí stávajícího skladu. Její
půdorysný tvar obdélníka má rozměry 6,50 x 10,50 m, maximální výška pultové střechy je 5,42 m
od upraveného terénu. Jedná se o objekt nepodsklepený, jednopodlažní, zděný se zateplením.
Základové konstrukce betonové pasy, nosnou konstrukcí střechy jsou dřevěné krokve, kryté SDK
podhledem, krytina z trapézového plechu. Okna velikosti 1500/1750 mm zasklena izolačním
dvojsklem, vrata o rozměru 3000/3150 mm a dveře 800/1970 mm budou zateplená, podlaha
betonová litá. V objektu provedeny zásuvkové a světelné elektrorozvody, napojeny ze stávajících
rozvodů. Provedena soustava pro ochranu před bleskem. Dešťové vody ze střechy svedeny do
stávající areálové dešťové kanalizace, procházející před vstupním (východním) průčelí přístavby
dílny.
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), vyzývá, podle ustanovení § 133
odst. 1 a 4 stavebního zákona, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce a podle ustanovení § 122
odst. 2 stavebního zákona stanoví termín jejího provedení na

13.09.2012 v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém, tj, na pozemku par.č. 39/1 kat.úz Petrovice u Nového
Bydžova.
Při závěrečné kontrolní prohlídce žadatel předloží:
- v kopii geometrického plánu označeno adresní místo (tj. křížkem označen hlavní vstup do
dílny, uveden text: „adresní místo“ a opatřeno podpisem)
Poučení:
Podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen umožnit provedení kontrolní
prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
Podle § 153 odst. 2 stavebního zákona je stavbyvedoucí povinen vytvářet podmínky pro kontrolní
prohlídku stavby.
Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 29.08.2012 08:57:59 +02:00
Č.j.: V/12352/2012/Lon

1

Podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je vlastník stavby povinen umožnit kontrolní
prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
Podle § 154 odst. 2 písm. c) stavebního zákona je vlastník zařízení, které podléhá stavebnímu
zákonu, povinen umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit.
Podle § 157 odst. 2 stavebního zákona je osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby oprávněna
provádět záznamy do stavebního deníku.
Oprávnění ke vstupu se prokazuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 stavebního zákona
zvláštním průkazem. Pokud je to třeba, přizve oprávněná úřední osoba na pozemek, stavbu a do
stavby znalce, autorizovaného inspektora nebo pověřeného pracovníka dotčeného orgánu,
popřípadě další osoby uvedené v §134 odst. 2 stavebního zákona.
Tomu, kdo závažným způsobem znemožňuje oprávněné osobě nebo osobě jí přizvané vstup na
svůj pozemek nebo stavbu nebo na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač
je k tomu podle tohoto zákona povinen, stavební úřad může rozhodnutím podle § 173 odst. 1
stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
NOVOS Nová Paka s.r.o., JIčínská č.p.66, 507 11 Valdice, DS: PO, jahqn4v
Dotčené orgány:
MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.U Přívozu č.p.122, 500 03 Hradec
Králové 3, DS: OVM, yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje, Habrmanova č.p.196, 501 01 Hradec
Králové, DS: OVM, dm5ai4r
Obecní úřad Petrovice, Petrovice č.p.104, 503 55 Petrovice, DS: OVM, r2xapjn
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