
Obecní úřad Žleby, stavební úřad 
Zámecké náměstí  67, Žleby 

 
ve Žlebech, dne: 11.5.2018 

Č.j.:                  Výst. 498/18/Be 
Vyřizuje: Lada Bereczová 
Telefon:            327 398 225 
E-mail:  stavebni@ouzleby.cz 
 
 

OZNÁMENÍ 
O PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDKY 

 
 
 Obec Žleby, IČO: 00236691, se sídlem: Zámecké nám. 67, 285 61 Žleby, zastoupená 
starostou Vladimírem Šindelářem (dále jen „stavebník“), podala dne 10.5.2018 žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu pro stavbu: SIBIŘ II, Žleby – výstavba inženýrských sítí – část -  
místní komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, na pozemcích č.774/33, 774/34 v 
k.ú. Žleby. 
 Stavba byla povolena Stavebním úřadem Žleby, příslušným podle § 13 odst. 1 písmeno 
e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 1.7.2010, 
č.j. Výst. 520/10/Po.  
 
 Stavební úřad Žleby oznamuje provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
 

na den 6.6.2018 (středa), v 9:00 hod. 
na místě stavby – Žleby, Sibiř II. 

 
K ústnímu jednání je navrhovatel povinen připravit: 

• popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení 
• geodetické zaměření stavby 
• dokumentaci skutečného provedení – pokud je odlišná od projektové dokumentace pro 

povolení stavby 
• projektovou dokumentaci stavby ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení 
• protokol o předání a převzetí dokončeného díla dodavatelské firmy 
• doklady vyplývající ze stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů a účastníků 

řízení 
• doklady nutné ke kolaudaci (revizní zprávy, doklady k nakládání s odpady, doklady o 

shodě…) 
 
 
 

Lada Bereczová 
vedoucí SÚ 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů!  
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………  Sejmuto dne:…………….………………... 



účastníci řízení: 
 
Obec Žleby – stavebník – s prosbou o vyvěšení oznámení na úřední desce po dobu nejméně 
15 dnů  
 

dotčené správní úřady a orgány: - dat.schránka 

Krajské ředitelství Policie Stř.kraje, ÚO, DI Kutná Hora 
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy 

Hasičský záchranný sbor Stř. kraje,- ÚO Kutná Hora 

VHS Vrchlice -  Maleč a.s 
RWE Distribuční služby s.r.o. 
ČEZ Distribuce a.s,  
CETIN a.s. 
 
Majitelé sousedních parcel – identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem 
účastníků pozemkovými parcelními čísly k.ú. Žleby 
774/35, 774/36, 774/37, 774/38, 774/21, 774/22, 774/23, 774/24, 774/49, 774/48, 774/47, 
774/46, 774/45, 774/39, 774/40, 774/41, 774/25, 774/26, 774/27, 774/44, 774/43, 774/42, 
774/17,774/28, 
 
pro spis SÚ 
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