MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111, fax. 485 243 624
Č. j.: SURR/7130/012600/15-Hor
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Oprávněná úřední osoba: Ing. Václava Horáčková
Tel. 485 243 605

Liberec, dne 3.2.2015

Společenství vlastníků Lomená 404 - 409
Lomená č.p. 407/20
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

OZNÁMENÍ
STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Ing. arch. Josef Patrný, Riegrova č.p. 1280/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
(dále jen "autorizovaný inspektor") dne 20.1.2015 oznámil uzavření smlouvy se stavebníkem, kterým je
Společenství vlastníků Lomená 404 - 409, IČO 25461575, Lomená č.p. 407/20, Liberec VKristiánov, 460 05 Liberec 5,
které zastupuje Pavel Hruška, Vackova č.p. 382, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec 25
(dále jen "stavebník"), o kontrole projektové dokumentace na stavbu
Změna dokončené stavby bytového domu
- Instalace plynových kotlů Lomená 404-409, 460 05 Liberec V-Kristiánov
(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 6443, 6444, 6445, 6446, 6447 v katastrálním území
Liberec. Autorizovaný inspektor k oznámení připojil certifikát autorizovaného inspektora, projektovou
dokumentaci a další doklady podle § 117 odst. 2 stavebního zákona.
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 117 odst. 4 stavebního zákona oznamuje stavební záměr.
Osoby, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, mohou nahlížet do podkladů připojených k
oznámení stavebního záměru včetně certifikátu po dobu
30 dnů od vyvěšení na úřední desce.
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Poučení:
Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou podle § 117 odst. 4 stavebního
zákona uvedené osoby podat proti stavebnímu záměru námitky a stavební úřad a dotčené orgány uplatnit
výhrady.
Podání námitky nebo uplatnění výhrady má odkladný účinek a právo provést stavbu nevznikne. Stavební
úřad oznámí podání námitek nebo uplatnění výhrady stavebníkovi a věc předloží do 15 dnů k rozhodnutí
správnímu orgánu, který by byl jinak příslušný k odvolání proti stavebnímu povolení.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 30 dnů, přičemž třicátým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení:
Statutární město Liberec

