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1. S hlediska uzemního plánování “dle & íSvyhl. >č.'2l53/59 Ú; l. musí být stavba umístěnajak
v situačním plánu, který je nedílnou součástí'tohoto'řozhodnutí,vyznačeno. .

Zázemí rozhodnutí bylo vydáno _;__odb_o__'_1jem výstavby — dníňó"'_hó"épodářsí
- (mv veš—ib * Trasteveaíšřě ,. šenone místě ==
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v areálu budovy mw Kašava. Horawaewsaidostatnym prijela—"dedi— od_1Šotok_—'
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.. Mastníke. Jak je v pišnku označ'ěňč' .

2. Stavba musí být provedena přesně podle schváleného projektu. Případné změny jste povinnenpřed jejich provedením projednati a vyčkati rozhodnutí.
_

3. Před započetím stavby nutno požádat Okresní měřické'středísko v Příbrami o vytýčení stavebníčáry a stanovení alespoň jednoho pevného bodu pro výškovou úroveň stavby.
4. Po dobu provádění stavby musí být na viditelnémmístě vyvěšenpřiložený štítek (Stavba povolena).
5. Stavba musí být provedena za odborného dozoru).

z vlastních stavebních hmot 'a finančních prostředků a ve svépomocí, aniž by byly odčerpány pracovnísíly, neb stavební hmoty úkolům hospodářského plánu.
6. Pracovníci. kteří mimo příslušníků rodiny budou na stavbě pomáhat, mohou tak provádět jenv době pracovního volna s písemným souhlasem svého zaměstnavatele, aniž by tím byly narušeny úkolyna jejich pracovišti. '— Títo pracovníci musí být přihlášení 11 služeb místního hospodářství při NLNVV10591€Ší9£€...........................................................................a musí být přihlášení k pojištění,:geg'ženžgemic i

7. Při provádění prací musí být dodrženy všechny v úvahu přicházející předpisy a normy technickéhospodářské, zdravotní a bezpečnostní. »

8. Úroveň podlah musí být nejméně 56— cm nad oka)-ním terénem.
. ..9. Zdivo musí být vodorovně i svisle řádně odísílováno od zemní vlhkosti a zevně opatřeno fasádníomítkou.

10. Podlaha půdy musí být opatřena nespalnou dlažbou, neb vhodnou mazaninou.
11. Krytina střešní musí být ohnivzdorné, jednobarevné bez nápisů a ornamentů.



12. Srážková—voda se střechy musí být svedena na vlastní pozemek tak, aby zájmy veřejné. anisousedů nebyly nijak dotčeny.
13.'Dřevěné součásti konstrukcí krovů musí být nejméně 5 cm od vnějšího zdiva komínového vzdá-leny. '

14. Komíny a topeniště musí být zřízeny podle platné normy a musí být ve smyslu 5 10 vyhl. čís.159/1954 Ú. l. přezkoušeny kominickým“ podnikem, který o provedené zkoušce vydá osvědčení. Totoosvědčení nutno předložiti k žádosti o povolení k užívání.
15. Elektrická instalace musí být provedena podle platných norem a předpisů ESČ odborným závo—dem. Rovněž instalace vodovodu a kanalizace musí být provedeny podle platných norem.
16. Splašky záchodu. koupelny, prádelny a výlevek musí být svedeny do vlastní dostatečněprostornénepropustné jímky bez přepadu ve vzdálenosti nejméně 1 m od základů stavby, nejméně 5 m od všechhranic souseda a nejméně 10 m —od studny vlastní i sousedů. '

_

, 17. Na' pozemku nesmí být zřizovány bez povolení žádné další stavby neb samostatně stojící objekty./\ kolnřg'aráže apod.
_

_

-

18. Stavební práce musí být zahájeny do ............ ukončeny nejpozději do 31-31'1962po kterémžto dni pozbývá povolení platnosti.
.

19. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu -v řádném stavu ve shodě se schváleným stavebnímprojektem. .

A

/ A Stavby lze zásadně užívat jen k účelům pro který byla podle stavebního projektu určena. V pří-padě jakékolív změny ve způsobu užívání stavby, nebo její části musí být tato změna schválena “dle 5 8vyhl. č. 144/1959. Ú. l. příslušným stavebním úřadem.
, ,

'

21'. Po úplném ukončení stavby.> avšak ještě'před „užíváním, _musí být předložena ve stanovenémtermínu žádost o povolení k užívání. '
.

„ 22/ Stavba Je aařuona dalš—lm akce "zlte tndížvpřivpmádění prací
m-.s£ být—dodrženy směrnice? pročim "'ZWJaíg'jv přílozel'č'ástw 1546/1960
instrukci. pronárodní' výbory uveděno .Hlavně musí být dodržen článek 16
uvedených směrnic to jest určení stavebníhodozora &. vedení stavebního €.

níku/ směrnice Jsou na mw / .
23/Během prací musí být zachována veškerá ňsporná opatření týkající :

použití stavebních hmot _a pracovních sil . '

24/ Zdejšímu odboru zůstává vyhraženo nadané podmínky doplniti nebo.pozměniti,bude-li to veřejný zájem vyžadovati.
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Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolati do 15 dnů po doručení k el “321151 PÍOWStavbu
ONY.....I...2ššbmmimqslšním.a zde:!ším. „04170295
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