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SOUHLAS 

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY 

 

Stavební úřad Městského úřadu Bystré, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení: 

udržovací práce podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona 

(dále jen "ohlášení"), které dne 12.1.2015 podal 

Hrad Svojanov, IČO 00194620, Svojanov 1, 569 73  Svojanov 

zastoupen ředitelem Milošem Dempírem, DiS 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává 

s o u h l a s 

s provedením ohlášené stavby 

OPRAVA POVRCHŮ CEST V AREÁLU HRADU SVOJANOV 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 8 v katastrálním území Svojanov. 

 

Stavba obsahuje: 

- oprava povrchů cest mezi horním a dolním nádvořím na pozemku st. 8 v k.ú. Svojanov 

- oprava povrchu dolního nádvoří na pozemku st. 8  v k.ú. Svojanov 

 

Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 stavebního zákona: 

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval ŠAFÁŘ CZ 

s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, datum zpracování listopad 2013, č. zakázky 2013-46; případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí 

technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh 

s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky 

či správci. 

3. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na 

nemovitostech ve vlastnictví stavebníka. 

4. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník. 

5. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 

kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím 

užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.  
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Poučení: 

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem 

obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám 

uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou 

dokumentací nebo projektovou dokumentací. 

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. 

Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost 

souhlasu nelze prodloužit. 

 

 

 

 

Vedoucí stavebního úřadu 

Ing. Pruška Jiří 

  

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení, dotčení správci IS a zařízení (dodejky) 

1. Hrad Svojanov, IDDS: abynqre 

 sídlo: Svojanov č.p. 1, 569 73  Svojanov 

2. Město Polička, Palackého nám. č.p. 160, 572 01  Polička-Město 

  

dotčené správní úřady 

3. Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu, Bří Šťastných 1000, 570 20  Litomyšl 

  

ostatní správci IS a zařízení 

4. Městys Svojanov, IDDS: x6ybmff 

 sídlo: Svojanov č.p. 25, 569 73  Svojanov 
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