Vážení,
na základě našeho putovního úterního poradenství po obcích (Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice,
Lužice) posílám aktuální tabulku s nabídkou kontaktů autorizovaných projektantů, stavbyvedoucích a
dozorů ve výstavbě, kteří jsou ochotni a schopni pomoci nejen občanům v postižených obcích, ale i
obcím.
Přihlášeným autorizovaným osobám jsou zasílány aktuální informace, mimo jiné metodika odhadu
nákladů na obnovu obydlí, jejíž zpracování si Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (ČKAIT) objednala u RTS, a.s. Brno.
Připomínáme, že je třeba dodržovat platné stavební a jiné právní předpisy. Při spolupráci a využití
služeb autorizovaných osob je třeba respektovat obor autorizace. To znamená, že např. projektovou
dokumentaci pro ohlášení stavby či vydání stavební povolení na stavbu rodinného/bytového domu
může zpracovat pouze autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT), nebo autorizovaných
technik v oboru pozemní stavby (ČKAIT), nebo autorizovaný architekt (ČKA).
Pokud je dům pořizován svépomocí, musí stavebník zajistit výkon stavebního dozoru
stavbyvedoucím, tj. autorizovanou osobou s příslušným oborem autorizace (opět autorizovaný
inženýr v oboru pozemní stavby, nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby nebo
autorizovaný architekt).
Pokud bude stavbu provádět stavební podnikatel s příslušným živnostenským oprávněním (pro
provádění staveb , jejich změn a odstraňování), zajišťuje stavebník technický dozor nad prováděním
stavby, který opět může vykonávat autorizovaná osoba ve výše uvedených oborech autorizace.
Náklady na zpracování projektové dokumentace, výkon stavebního nebo technického dozoru mohou
být hrazeny ze státní podpory.
Příjemci podpory z programu Živel budou povinni nejpozději do jednoho roku po ukončení čerpání
podpory předložit SFPI doklady prokazující účelné vynaložení podpory, tj. faktury, smlouvy a další.
Podporu nelze poskytnout na náklady, které již byly uhrazeny státem nebo uhrazeny ze získaných
darů.
Pozn.: Ověřit si, zda je osoba autorizovaným inženýrem nebo technikem, a také v jakém oboru je
autorizována, je možné v databázi AO na webu ČKAIT.
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