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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
pro ohlášení odstranění stavby dle §128 zák. č.183/2006 Sb.
V souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č.499/2006 Sb., členěná na části A až F, rozsah jednotlivých položek odpovídá druhu a významu stavby

Datum :

01. 2012

Označení stavby :

BOURACÍ PRÁCE
ODSTRANĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH OBJEKTŮ

Investor (žadatel) :

Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57, IČO 00295311, tel. 566576224

Příslušný stavební úřad :

Odbor výstavby MěÚ Bystřice n.P.

Dodavatel :

Dle výběru (výběrového řízení) investora

Místo stavby , KÚ:

Rozsochy, KÚ Albrechtice, p.č.-55, -52/1,- 51/1, -332/3, -332/2, -332/1
obec Rozsochy, OÚ Rozsochy
okres Žďár n.S., kraj Vysočina

A)

Zpracovatel dokumentace :

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Ing. Vetešník Luboš, autorizovaný inženýr ČKAIT 1001108
Horní Rožínka 4, 592 51 p. Dolní Rožínka, okr. Žďár n.S.
IČO: 42321069 , DIČ: CZ 6304090507
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a) identifikační údaje

1) Identifikace stavby:
2) Stavebník (právnická osoba):
3) Projektant (fyzická osoba):

BOURACÍ PRÁCE ODSTRANĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH OBJEKTŮ
Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57,
IČO 00295311, tel. 566576224
Ing. Luboš Vetešník
Horní Rožínka 4 , 592 51 p.Dolní Rožínka
ČKAIT 1001108

b) údaje o dotčeném území, stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích

1) dotčené území (stavební pozemek) se nachází v současně zastavěné části obce
2) dotčené území (stavební pozemek) se nenachází v chráněné oblasti ani v záplavovém území
3) dotčené pozemky dle KN : KÚ Albrechtice, p.č.55,52/1,51/1,332/3,332/2,332/1
stavebník není vlastníkem
4) dotčené stavby dle KN:
stávající účelové komunikace
stavebník není vlastníkem
c) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

1) Požadavky dotčených orgánů jsou součástí PD - viz část D. - dokladová část (dle požadavků
stavebního úřadu)
d) termín zahájení, doba trvání bouracích prací

1) Zahájení bouracích prací se předpokládá :
2) Doba trvání bouracích prací se předpokládá:

cca 04.2012
cca 2 měsíce

e) vliv na okolí stavby

1) pro okolí stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv, stavba se nachází uprostřed rozlehlého
pozemku a uzavřeného areálu , který bude ve vlastnictví investora, čímž je zabezpečen dostatečný
prostor pro rozvinutí bouracích prací a pro meziskládky vybouraného materiálu. V stavbě nebyly
zjištěny žádné závadné materiály (azbest apod.). Bourací práce budou prováděny běžnou
mechanizací v pracovní dny, čímž budou eliminovány negativní účinky hluku na přijatelnou
(běžnou) úroveň.

Vypracoval : Ing. Vetešník Luboš
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