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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Cernoěice, odbor stavební úřad, odděleni dopravy a správy komunikaci, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 pism. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacich, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15
0 st l zákona č- 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (dále jen "stavební
zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne
24. 04.2019 podala ' -----...-. -,

SINEA s. r. o., IČO 28506901 , V Mokřinách 539, 252 50 Věštec

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumáni vydává podle § 122 odst. 3 stavebního
zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějěi úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užíváni stavby

komunikace p.č. 343/6 k. ú. Dolní Jirčany

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 343/6 v katastrálním územ; Dolní Jiréany provedené
podle stavebního povolení spis. zn. výst. :48985/2017/Sp ze dne. 25. 10. 2017

Vymezeni účelu užívání stavby:

Veřejně přístupná účelová komunikace, slepá ,na pozemku parc. č. 343/6 k . u. Dolní Jirčany
uliční prostor 8, 0m, povrch zámková dlažba.

Při závěrečné kontrolní prohlídce, již se kolaudační souhlas týkal, konané dne 26. dubna 2019
na miste stavby speciální stavební úřad zejména zkoumal, zda byla stavba provedena
v souladu s povolením speciálního stavebního úřadu a ověřenou projektovou dokumentaci a
zda jsou dodrženy požadavky na výstavbu. Dále zkoumal, zda skutečné provedení stavby nebo
její užíváni nebude ohrožovat život a veřejné zdrávi, bezpečnost silničního provozu a životni
prostředí.

Speciální stavební úřad na základě předložených listinných podkladů ověřil, že oznámení
odpovídá skutečnosti a proto ve lhůtě zákonem stanovené vydal tento kolaudační souhlas,
který je dokladem o povolení účelu užívání stavby.
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Stavebník ke kontrolní prohlídce předložil tyto doklady :
> dokumentace skutečného provedeni
> zaměření skutečného provedení stavby Ing. Petr Košťál, č. 117/2019
> prohlášeni dodavatele stavby M§M Granite s. r. o ze den 13.4. 2019
> protokol o předáni a převzetí díla
> zkoušky hutněni statickou deskou protokol Z1, protokol Z2.
> protokol o likvidaci odpadů
> fotodokumentace

> výpis z obchodního rejstříku pro spol. M§M Granite.
> stavební deník (vrácen investorovi )

Stavební úřad vlastníka stavby upozorňuje :

Vlastník je povinen uchovávat stavební povolení, dokumentaci stavby a další doklady,
které se ke stavbě vztahuji

Stavba bude užívána k povoleným a kolaudovaným účelům a bude řádně udržována , aby
nedocházelo ke znehodnoceni stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

Poučeni:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správnim rozhodnutim a nelze
se proto proti němu odvolat.
Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

Monikií Semová v. r.'

vedoucí odjjlěleni dopravy OSU
Městsko úřad Černošice

lisk razítka"
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