Projektová dokumentace – dokladová část (orientační) :
- doklad , jímž stavebník prokazuje vlastnictví (LV lze ověřit na stavebním úřadu)
nebo jiné právo k pozemku či stavbě (pro stavbu přípojek), souhlas dle § 184a
stavebního zákona
- doklady o jednání s dotčenými orgány státní správy
• Hasičský záchranný sbor PK Pardubice
• Krajská hygienická stanice PK Pardubice
• Koordinované stanovisko MÚ Holice odbor životního prostředí z hlediska zákonů na
ochranu životního prostředí.
• Závazná stanoviska MÚ Holice
- Vynětí ze zemědělského půdního fondu
- §96b – orgán územního plánování
- Ochrana ovzduší (zdroj znečištění např i krb)
- Z hlediska odpadů (ZS - demolice,terénní úpravy, vyjádření st.úpravy stávajících
staveb)
- Z hlediska ochranného pásma lesa
• Rozhodnutí z hlediska dopravy (povolení vjezdu, povolení umístění sítí do
sil.pozemku)
• Při dotyku s vodním dílem §17 vodního zákona
• Ministerstvo obrany, sekce Pardubice (ochranné pásmo letiště Pardubice)
• České dráhy
• Policie ČR DI
• OIP Hradec Králové, Pardubice (pracovní místo)
• Státní energetická inspekce pro PK Náměstí Republiky 12 Pardubice
- vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska existence sítí na pozemku dotčeného
stavbou (nové stavby a přístavby, přípojky na sítě)
ČEZ Distribuce a.s. - elektro
VaK a.s…..Holice – kanalizace, vodovod
GridServices, s.r.o. Brno – zemní plyn
Vegacom a.s. Praha (české radiokomunikace) – telekomunikační síť
Cetin – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha – telekomunikační síť
Obec – veřejné osvětlení, rozhlas, kanalizace, voda (jejich správa)
- vyjádření správců sítí z hlediska napojení na jejich zařízení včetně odsouhlasení
místa napojení a uzavřené kopie smluv
elektro - ČEZ Distribuce a.s.
vodovod - Vodovody a kanalizace Pardubice, provoz Holice
kanalizace - Vodovody a kanalizace Pardubice, provoz Holice nebo obec
zemní plyn
- další doklady dle povahy stavby v dané lokalitě a předložených dokladů od
dotčených orgánů státní správy
- u svépomocné stavby prohlášení odborného dozoru nad stavbou
- oprávnění projektanta
- měření půdního radonu
- energetický štítek
- likvidace dešťových vod do vsaku – stanovisko hydrogeologa
- u stavby studny hydrogeologický posudek
- požární zpráva
Veškerá stanoviska a vyjádření budou zapracovány do technické zprávy projektové
dokumentace. Předložit 3x. pro spádové obec, 2x pro Holice

