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íl) MEs-rscY ÚRAD Kunovice
ODBOR STAVEBNLÚRAD

PROTOKOL Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY
Údaje o stavbe:
stavba:

Zpevnená plocha pro parkováni QA pred RD c. p.

, Podolí

na pozemku:

parcela císlo st. 304, parcela císlo 3223/35 v katastrálním území Podolí
nad Olšavou '

stavebník
datum
provedení
kontrolní prohlídky:

30.01.2020.,

úredník
provádejÍcÍ
kontrolnIprohHdku:

Ing. Radek Horácek, vedoucíodboru stavební úrad
Irena Koutná, referentka odboru stavební úrad

jednánizahájeno:

9,00

hod

Prítomné osoby: (PO uvedou svuj název, ICO, sídlo; FO jméno, príjmení, datum narození, bydlište, funkci)
, nar. .
,
Na míste samém bylo zjišteno:
V prostoru pred RD c. p.
, podolí je provedena zpevnená plocha o velikosti 4,5 m (od silnice k RD)
v délce 5,75 m z betonové dlažby 50 x 50 cm, a dále ze zámkové betonové dlažby ve tvaru ,,dekor"
na zbytku šírky objektu c. p.

na úrovni prujezdu RD c. p.

.

O tomto byla porízena fotodokumentace.
vyjádrení úcastníka kontrolní prohlídky:
p.
- vzhledem k tomu, abych neparkoval na silnici a s ohledem na to, Že mám v RD firmu a
neohrožovali jsem provoz na silnici, parkuji já a moji zamestnanci na této zpevnené ploše.
Zpevnená plocha v tomto stavu se zde nacházela již v dobe, kdy jsem nemovitost zdedil po svých
rodicích v r. 2008. Zpevnenou plochu jsem nebudoval.
vyjádreni' obce Podolí - zpevnená plocha obci vyhovuje, protože auta nám neparkuji' na silnici, ale
mimo cestu.
Záver z kontrolní prohlídky:
S ohledem na zjištené skutecnosti na míste samém a s ohledem, že vlastník nedohledal žádné
doklady k této ploše, ani obec podolí, stavební úrad bude pokracovat v souladu se stavebním
zákonem, kdy bude zahájeno rlzenl o odstranení predmetné stavby, kdy bude v tomto oznámeni
dána možnost vlastn/kovi RD C. p. 20 podat žádost o dodatecné povo/enL
jednání bylo ukonceno v ....9,20..... hod., sepsaný protokol hlasite precten a podepsán všemi
úcastníky kontrolní prohlídky.
Podpisy všech prítomných v. r. :
Koutná,

,

, Horácek
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