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OZNÁMENÍ
O PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Domov pod Brdy o.s., IČO 01784331, Strašice č.p. 605, 338 45 Strašice
(dále jen "stavebník") dne 3.11.2016 podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu:

Stavební úpravy a přístavba objektu ubytovny na penzion pro
seniory
na pozemku st. p. 886, parc. č. 1282/4 v katastrálním území Strašice.
Související rozhodnutí:
Stavební povolení ze dne 27.6.2014 pod č.j. MeRo/2276/OST/14.
Povolení změny stavby před dokončením ze dne 29.2.2016 pod č.j. MeRo/467/OST/16.
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, 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"), oznamuje podle § 133 odst. 1 a 4 stavebního zákona konání
kontrolní prohlídky a stanoví podle § 122 odst. 2 stavebního zákona termín jejího konání na

29. listopadu 2016 (úterý) v 9:00 hodin na místě stavby.
Stavebník při kontrolní prohlídce předloží doklady o provedených zkouškách a revizích.

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
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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.
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.

Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier v. r.
vedoucí stavebního odboru
Za správnost vyhotovení: Štěpánka Čermáková
Obdrží:
Domov pod Brdy o.s., IDDS: bqewvzw
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS:
samai8a – stanovisko ze dne 11.12.2015 pod č.j. KHSPL 26299/21/2015.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k – stanovisko ze dne
18.12.2015 pod č.j HSPM – 4833-8/2013 RO
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Obecní úřad Strašice, IDDS: 58rbiar

