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ne.
íod t.:

Odbor výstavby a dopravy Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. l písm. c/
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990
Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb. a zákona č.
83/1998 Sb. (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na
vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 5.12.2000 podal

Obec Opava zastoupena správou nemovitostí REMARK s.r.o., Masařská 6, Opava l

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č.
132/1998 Sb.

stavby
p o v o l u j e u ž í v á n í

bytového domu po provedených stavebních úpravách výtahu
Opava, Kateřinky Č.p. 1163, Holasická 10

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy.

Stavba obsahuje:
• V rámci stavebních úprav byla provedena kompletní výměna výtahového stroje včetně výměny výtahové

klece,el.instalace, vnějších ovladačů, výtahového rozvaděče,Šachetních dveří, závaží a instalace hlídání
napnutí drátových vodítek závaží.
Stěny stávající výtahové šachty včetně prohlubně byly omítnuty a vybíleny. Přístup do prohlubně je zajištěn
ocelovým sklopným žebříkem s madlem. Strojovna vytahuje stávající zděná, umístěna nad šachtou výtahu.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. l stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č.
132/1998 Sb.:
1. Stavba bude užívána v souladu s tímto rozhodnutím a příslušnými obecně závaznými platnými právními

předpisy.
2. Při místním šetření kolaudačního řízení byly zjištěny v převedení stavby drobné nedostatky, které musí býí

odstraněny v těchto lhůtách (podle § 82 odst. 2 stavebního zákona):
a) bez zjevných závad.

Účastníci řízení:
Obec Opava zastoupena správou nemovitostí REMARK s.r.o.

Odůvodnění:
Dne 5.12.2000 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povoleni bylo vydáno dne 11.9.2000 pod č.j. Výst./3550/2000/K.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízeni a dotčeným orgánům státní
správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 22.12.2000, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho
s účastníky řízení a s dotčenými orgány statni správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. l



Č.j. Výst./5605/2000/K str. 2

stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Ke kolaudaci byly doloženy doklady o vyhovujících výsledcích všech požadovaných zkoušek a revizí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato
stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

• Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k referátu
regionálního rozvoje Okresního úřadu v Opavě, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Ing Jéq
vedoucí odboru

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějšj

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Obec Opava zastoupena správou nemovitostí REMARK s.r.o., Masarská 6, Opava l

vyměřuje.

ostatní
Magistrát města Opavy odbor výstavby a dopravy, Horní nám. 69, Opava l


