Úraa městskéčástiměsta Brna
BrneKrálovo Pole
odbor územníhoa stavebníhořízenÍ
Palackého tř. 59. 612 39 Brno

C j. 08/4349lUS/503/To

V Brnědne: 31.3.2008

Či. ost+z+50AJS/504/To
Č1.osl+:s1A]S/505/To

Vyřizuje : Tošovský,
tel.č'54
1588253
METALLOR BAU s.r.o.
Vídeňská246l120b
619 00 Brno

Veřejná yyhláška

Stavebník METALLoR
BAU s.r.o.' Vídeňská 246/I20b,619 00 Brno podal dne 28.3.2008 u
zdejšíhoodboru náwh na kolaudaci stavby: ,,nástavba 8. a 9. N.P. na objektu bytoveno domu Tř.Generála
Píky 9, Brno, původněHotel Lesnická, na pozemcichp.č.465/8,465/t8,465Ď4,465/25 k.ú.Černá
Pole,
.i bÍ v-nově budovaném 8. a 9. N.P. vybudoviíno 13 nových mezonetových býových jednotek'
9:1*
Zádost o kolaudaci se vztahuje na ll.etapu . na bytovou jednotku č.4-19931156,
bytováu jódnotku č.51993l 157, bytovou j ednotku č.2.1993
l 154,bytovou j ednotku č.13.1993/165.
Stavba byla povolena stavebnímpovolením čj.oÚSŘ : 05/7788ruS/1324/PII]To ze dne 23.g.2OO5
zdej ším.stavebním odborem. Uvedeným dnem by|o zaháj ano kolaudačnt řizeru.
odbor územního a stavebního ŤízeniÚMČ Brno-Královo Pole, jako příslušný stavební uřad v
souladu s ustanovením $ 80 zák.č'50l1976 Sb. o územnímp|ánováni a stavebním řádu (stavebnízákon),
oznamuje účastníkům
řízeni a dotčenýmorganům státrí spravy zahájeni kolaudačníhoÍizeni anaŤinýe.k
předloŽenémunávrhu ústníjednání spojenés místnímšetřenímna den
29.4.2008(úterý)v 9.30 hodin
se schůzkoupřed býovým domem Tř.Generála Píky 9, Brno.
Do podkladů rozhodnuti |ze nah|édnoutpřede dnem ústníhojednání na oÚsŘ ÚMČ Brno-Královo Pole a
při ústnímjednání. K ústnímujednanípřipraví stavebník zejména:
a)doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
b)dokumentaci ověřenou stavebním uřadem ve stavebnímřízeni, příp.výkresy,ve kterých jsou vy',nčeny
změny, ke kterým došlo během provádění stavby
c)doklady o ověření požadovarrýchvlastnostípouŽitých výrobků
d)zápis o předríníapřevzetimezi zhotovitelem a objednavatelem
e)doklad o evidenci a zneškodněníodpadůvzriklých při stavbě
Účastníci řizení a dotčenéorgány státní správy mohou uplatnit námitky a stanoviska uplatnit
nejpozději při tomto jednaní, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se někteý z učastniki Ťizení
zastupovat,předloŽíjeho zástupce písemnouplnou moc.
Za doručeníse povďuje 15. den ode dne vyvěšenína úřednídesce'
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Stavebníúřadposoudil toto Ťizeni jako Íizenís velkým počtemúčastníků
Íizeni,aproto v souladus $
144 odst' 2 zákona č. 50012004Sb., správní řád v platném zněni, vyrozlxnivá účastníky
Ťizenio zahájeni
kolaudačníhořízeníveřejnou vyhláškou.
Úřad měs,{*l*uii*tíměsta Brna
Brn*.. i{iá!+voPole
tf.ss, 612 93 Brno
Pa|ackého
řízen!
a stave?niho
odborúzem1inp
{3i

lav T
referent

ý

Bmo-Královo Pole

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis oprávněnéosoby,
potvrzují vyvěšení

Razítko a podpis oprávněnéosoby,
pofrrzýící sejmutí

Toto oznámení byt vyvěšeno minimálně 15 dní.

Doručíse:
obdrží:
Účastrrícitízeni:
Stavebník- společnost
METALLOR BAU s.r.o.'Vídeňská246/720b,ó19 00 Bmo
ostatníúčastníci
řízení,vlastnícistavbybytového
domutřídaGenerálaPílryl993/9, Brno 6] 3 00,jsou
uvědoměni veřejnou vyhláškou.
Dále obdrži:
HZS Jmk
KHS Jmk
OIP Jmk a Zlk
Na vědomí:
jednotekdomutř.GenerálaPíky I993l9,613 00 Brno
Společenství
vlastníků
Spis SÚ 2x

