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Muzeum Českého lesa v Tachově,
příspěvková organizace,
IČO 00076716,
Tř. Míru 447,
347 01 Tachov

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), 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"), posoudil ohlášení stavebního záměru
podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona, které dne 30.01.2019 podalo
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace, IČO 00076716, Tř. Míru 447,
347 01 Tachov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:

Oznámení udržovacích prací v křížové chodbě (přízemí) Muzea Českého lesa v Tachově, Třída
Míru 447 v Tachově
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 434 v katastrálním území Tachov.
Popis druhu a účelu stavebního záměru:
Bude odstraněna stará dlažba a položena nová, odstraní se vlhké omítky a nahradí novými. Bude
provedena výměna elektroinstalace.
K ohlášení byla doložena závazná stanoviska, stanoviska či vyjádření dotčených orgánů:
Odbor školství a památkové péče MěÚ Tachov ze dne 7.9.2016 č.j.: 209/2016 – OŠPP/TC-10/Map.
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Poučení:
Souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, osobám uvedeným
v § 105 odst. 2 písm. f) stavebního zákona, a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním
úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. Stavebníkovi, vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem, a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem,
se souhlas doručuje spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a stavebníkovi spolu
se štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru.
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.
Další povinnosti stavebníka vyplývají především z ustanovení § 152 stavebního zákona.

Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za vydání souhlasu s ohlášenou
stavbou byl vyměřen ve výši 500,- Kč a byl zaplacen dne 30.1.2019 v pokladně Města Tachova.
Obdrží:
Účastníci
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace, IDDS: qcap2fu
sídlo: tř. Míru č.p. 447, 347 01 Tachov 1
Dotčené orgány
Městský úřad Tachov, odbor školství a památkové péče, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

