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SDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
O EXISTENCI STÁVAJÍCÍ STAVBY

Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l
písm. gl zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (nový
stavební zákon) , v souladu s § 190 stavebního zákona, v souladu § 117 odst. 1 a § 118 zákona č, 50/1976 Sb., o
územní a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") přezkoumal žádost o sdělení o existenci stavby na
pozemku st. p. 552 v katastrálním území Veltrusy, kterou dne 7.4.2010 podal

Národní památkový ústav, IČ 75032333, Valdštejnské náměstí Č.p. 3/162, Malá Strana, 118 01
Praha 1

(dále jen "Žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 154 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů sdělení ke stávající stavbě

letní scéna v areálu státního zámku Veltrusy
Veltrusy

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 552 v katastrálním území Veltrusy obsahující 2 osvětlovací věže, jeviště,
hlediště a objekt provozního zázemí.

Bylo zjištěno toto:
o nedochoí'alj' se Žádné doklady k předmětné staybě0oyolenl; kolaudace, projektová dokumentace)'
o stayba postayena cca v 60letech ininulého století
o předloŽen 'basport" stáyajícl'ho stayu staúy ye trojím vyhotovení
o stavba uŽívanájako letníscénaje proyozuschopná (divadla, koncerjy)
o slouŽí účelu, ke kterému byla postwena

PouČení
Toto sdělení je dokladem pro zápis stávající stavby do katastru nemovitostí.
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2x potvrzený pasport stavby

' Obdrží:
Národní památkový ústav, správa státního zámku Veltrusy, Ostrov Č.p. 59, 277 46 Veltrusy


