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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU CERTIFIKÁTEM 

AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA 
 

Ing. Ivan Šnapka, Horní Těrlicko č.p. 651, 735 42 Těrlicko, evid. č. 135 jmenovaný podle § 143 
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen "autorizovaný inspektor"), dne 28.03.2018 oznámil uzavření smlouvy se stavebníkem, 
kterým je 

ČEMAT, s.r.o., Čs. armády 184, 735 51  Bohumín, IČ: 60776480 

(dále jen "stavebník"), o kontrole projektové dokumentace na stavbu 

 

"Výměna zdroje tepla v budově č. 1 - administrativní budova v areálu firmx ČEMAT, s.r.o., 
Bohumín - Pudlov" 

obec Bohumín, m.č. Pudlov, ul. Čs. armády č.p. 184 
 

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 1177/5 v katastrálním území Pudlov. Dne 29.3.2018 
autorizovaný inspektor oznámil výše uvedený stavební záměr a k oznámení připojil certifikát 
autorizovaného inspektora, projektovou dokumentaci a další doklady podle § 117 odst. 2 stavebního 
zákona. 

 

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) 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 

 

15 dnů od vyvěšení na úřední desce. 
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Poučení: 

Ve lhůtě 15 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. 
 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 

Ing. Libor Radiňák v.r. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 

Toto oznámení stavebního záměru musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce na místě 
obvyklém Městského úřadu v Bohumíně. 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení stavebního záměru 
certifikátem autorizovaného inspektora. 

 
Vyvěšeno dne …………..     Sejmuto dne …………….. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Seznam osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona 
ČEMAT, s.r.o., Čs. armády č.p. 184, Pudlov, 735 51  Bohumín 5 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00  Ostrava 9 
  
 
dotčené orgány státní správy a ostatní 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive 
 sídlo: Ostravská č.p. 883/8, Fryštát, 733 01  Karviná 1 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova č.p. 158, 735 81 Bohumín 
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