Č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:

MBE/34799/2015/VÝST-Pv
7448/2015/VÝST
Iva Pecharová, tel.: 311 654 143, e-mail: vyst3@muberoun.cz

V Berouně dne 28.5.2015

Žadatel:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín

VÝZVA
K ÚČASTI NA ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDCE
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín, kterou zastupuje
společnost Emil VILDMON, IČO 10263900, Na Vinici 1570, 266 01 Beroun (dále jen "stavebník") dne
25.5.2015 podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu:
Korno - kNN pro č.p. 28
na pozemku: pozemková parcela číslo 352/21, 711/2, 720 (ostatní plocha), stavební parcela číslo 37,
2,1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Korno.
Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),
vyzývá
podle § 133 odst. 1 a 4 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce stavby a stanoví podle § 122
odst. 2 stavebního zákona termín jejího konání na
9. června 2015 (úterý) v 13:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby (před č.p. 28).
Poučení:
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu
s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace
a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je
právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude
ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
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.
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Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona umožnit provedení kontrolní
prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
Stavbyvedoucí je povinen podle § 153 odst. 2 stavebního zákona vytvářet podmínky pro kontrolní
prohlídku stavby.
Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku
stavby, 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.

Iva Pecharová
samostatný odborný referent

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Emil VILDMON, Na Vinici č.p. 1570, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
dotčené správní úřady
AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Český kras, IDDS: ffydyjp
sídlo: Karlštejn č.p. 85, 267 18 Karlštejn
Městský úřad Beroun - odbor ÚPRR, odd. pam. péče, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01
Beroun 1
ostatní
Obecní úřad Korno, IDDS: 9zfbge7
sídlo: Korno č.p. 21, 267 27 Liteň

