
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D    B Y S T R É 
stavební úřad 

nám. Na podkově 2, 56992  Bystré 

VÁŠ DOPIS ZN.:   ZE DNE: 10.4.2018  

SPIS.ZN.: SÚ/1730/2018/P  Č.J.: 1730-3  

VYŘIZUJE: 

TELEFON:  

E-MAIL: 

DAT. SCHRÁNKA 

Ing. Pruška 

468 008 187  

 stavebni@bystre.cz 

22nbxdq 

   

DATUM: 15.5.2018    

 

SOUHLAS 

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU 

 

Stavební úřad Městského úřadu Bystré, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního 

zákona, které dne 10.4.2018 podal 

Hrad Svojanov, Miloš Dempír, DiS, IČO 00194620, Svojanov 1, 569 73  Svojanov 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona 

v y d á v á   s o u h l a s 

s provedením ohlášeného stavebního záměru: 

udržovací práce podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona 

na stavbu s názvem: 

Restaurování nástropních maleb v interiérech paláce hradu Svojanov  

Svojanov č.p. 1 

 

(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 8 v katastrálním území Svojanov. 

 

Popis stavebního záměru: 

Restaurátorským způsobem budou zaretušovány praskliny nástropních maleb ve všech šesti pokojích 2. 

NP hradního paláce.  

 

Poučení: 

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem 

obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám 

uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou 

dokumentací nebo projektovou dokumentací. 

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. 

Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost 

souhlasu nelze prodloužit. 

 

 

„otisk úředního razítka“     Vedoucí stavebního úřadu 

         Ing. Pruška Jiří 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč 

byl zaplacen. 

 

Obdrží: 

účastníci řízení, dotčení správci IS a zařízení (dodejky) 

1. Hrad Svojanov, IDDS: abynqre 

 sídlo: Svojanov č.p. 1, 569 73  Svojanov 

2. Město Polička, IDDS: w87brph 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 160, 572 01  Polička-Město 
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