
 

                              

Příprava investičních záměrů, poradenská a konzultační činnost, zpracování studií, 

příprava a vypracování návrhů sportovních staveb, grafické a kresličské práce, kopírovací práce, 

inženýrské činnosti – zajištění stanovisek správců sítí a dotčených orgánů státní správy, zabezpečení povolení staveb 

  Monika Dudrová – INŽENÝRING SPORTOVNÍCH STAVEB 
Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín 

tel: 602749130, e-mail: monika.dudrova@centrum.cz 

IČ  : 07182945       DIČ  : nejsme plátci DPH 
     

             ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY 
          (stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí, 

                          řešení vynětí ZPF, podání žádosti o povolení stavby)  
 

                                        
 

         Zajištění potřebných stanovisek pro povolení stavby vyžaduje  

v současné době nejen zkušenosti, ale zejména hodně času a trpělivosti.  

  Rádi Vám tuto činnost pro Vaši uvažovanou sportovní stavbu zajistíme.  
 

Naše činnost obsahuje zejména: 
Elektronické zajištění stanoviska EG.D nebo ČEZ (informace k sítím + souhlas s činností v ochr. pásmu 

tzn.souhlas se stavbou, v případě um.osvětlení např.žádost o zřízení nového přípojného resp.odběrného místa)  

Elektronické zajištění stanoviska CETIN a GASNET (GRIDSERVICES)  

(informace k sítím + následně souhlas s činností v ochranném pásmu tzn.souhlas se stavbou)  

 

Zajištění KOORDINOVANÉHO (ZÁVAZNÉHO) STANOVISKA přísl.Odboru životního prostředí VČ.POVOLENÍ 

ZPŮSOBU LIKVIDACE ODPADŮ příp. VČ.POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN (v případě nutnosti vč.zajištění 

dendrologického průzkumu – nutno řešit samostatnou objednávkou nebo bude součástí konečné fakturace) 

 

V případě nutnosti zajištění vyjmutí pozemků ZPF  - vyplnění a podání základního formuláře (v případě nutnosti 

vč.pedologického průzkumu a výpočtových podkladů zpracovaných odborně způsobilou osobou – nutno řešit 

samostatnou objednávkou nebo bude součástí konečné fakturace – 5.000.-Kč za jeden pozemek) 

 

Zajištění stanoviska SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM příslušného Odboru územního plánování 

Zajištění stanovisek KHS a příp.HZS příslušného kraje a územního odboru 

Zajištění stanovisek správců VODOVODŮ A KANALIZACI, VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ a KABELOVÉ TELEVIZE 

Zajištění dalších stanovisek dotč.orgánů st.správy nebo správců sítí určených příslušným stavebním úřadem 

 

VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ŽÁDOSTI O POVOLENÍ STAVBY NA PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD 

 

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU POSTAČÍ POTVRZENÍ TOHOTO OBJEDNÁVKOVÉHO LISTU  

Předmětem není podrobný hydrogeologický průzkum, činnosti související s vynětím ZPF (součástí pouze 

základní formulář), činnosti související s řešením majetkoprávních vztahů, hluková studie, dendrologický a 

pedologický průzkum, přeložky sítí, účast na místních šetřeních, správní poplatky a právoplatné povolení 

stavby. Předmětem nejsou činnosti a úpravy proj.dokumentace vyplývající z požadavků správců sítí a 

dotčených orgánů, které mění objednatelem odsouhlasené dispoziční řešení a způsob odvodnění (projekt). 

Termín zajištění inženýrské činnosti vychází ze zákonných lhůt pro správce sítí a DOSS – tyto však nejsou 

dlouhodobě plněny a není stanovena jejich vymahatelnost – termín je tedy orientační, dodavatel se zavazuje 

k řádnému a neprodlenému podání žádostí o vyjádření tzn. při předání proj.dokumentace. Platební podmínky - 

po předání díla bude na základě předávacího protokolu vystavena faktura se splatností 14 dnů od doručení 

objednateli. Termín - do 60 kalendářních dnů od předání proj.dokumentace a potvrzení tohoto objednávkového 

listu. Cena 29.500,-Kč (nejsme plátci DPH).  

ZA OBJEDNATELE: …………………        DATUM:  …………….. ZA DODAVATELE:    
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