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OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ KOLAUDA NÍHO ÍZENÍ
VE EJNOU VYHLÁŠKOU
Dne 20.02.2007 podala spole nost EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, D ín 4 u
zdejšího stavebního ú adu, návrh na vydání kolauda ního rozhodnutí na stavbu "Horní
He manice I. etapa - rekonstrukce vedení NN" provedenou v horní ásti obce Horní
He manice v katastrálním území Horní He manice. Trasa vedení NN, jež je p edm tem
správního ízení, je zakreslena na mapovém podkladu v m ítku 1 : 1000, který je sou ástí
návrhu. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolauda ní ízení. Stavební ú ad posoudil
p edm tnou rekonstrukci sít NN jako stavbu liniovou, zvláš rozsáhlou s velkým po tem
ú astník ízení, což od vod uje oznámení zahájení kolauda ního ízení, formou ve ejné
vyhlášky (§ 80 odst. 1 stavebního zákona).
Stavební ú ad Obecního ú adu ve Výprachticích, jako stavební ú ad p íslušný podle
§ 117
zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zm ní
pozd jších p edpis – úplné zn ní vyhlášeno pod . 109/2001 Sb. (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 80 odst. 1 stavebního zákona ú astník m ízení a dot eným
orgán m státní správy zahájení kolauda ního ízení a na izuje k p edloženému návrhu
ústní jednání s místním šet ením na den
29. b ezna 2007 ( tvrtek) v 10,00 hodin
se sch zkou pozvaných v kancelá i
Obecního ú adu Horní He manice
Do podklad rozhodnutí lze nahlédnout p ede dnem ústního jednání u stavebního ú adu
( návšt vní dny Po a St. 8-17 hod.) a p i ústním jednání.
Ú astníci ízení a dot ené orgány státní správy mohou své námitky a stanoviska
uplatnit nejpozd ji p i ústním jednání, jinak k nim nebude p ihlédnuto.
Nechá-li se n který z ú astník
ízení zastupovat, p edloží jeho zástupce p i jednání
písemnou plnou moc.
K ústnímu jednání je navrhovatel povinen p ipravit zejména:

1. Projektovou dokumentaci ov enou stavebním ú adem ve stavebním ízení nebo p i
povolení zm n stavby p ed jejím dokon ením.
2. Popis a zd vodn ní provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního
povolení.
3. Výkresy ve kterých jsou vyzna eny zm ny ke kterým došlo b hem provád ní
stavby, nepodstatné stavební zm ny oproti dokumentaci, které se p i kolauda ním
ízení dokreslí do dokumentace.
4. Protokol o provedené výchozí revizi el. za ízení.
5. Geodetické zam ení skute ného stavu provedení stavby rekonstrukce sít NN na
podklad katastrální mapy.

vedoucí stavebního ú adu
Josef Lerch
Obdrží:
Obecní ú ad Horní He manice, 561 33 Horní He manice 91

Toto oznámení musí být vyv šeno nejpozd ji 31 dní p ed konáním ústního jednání.
Vyv šeno dne ............
Razítko, podpis :

Sejmuto dne ...........

