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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, 
kterou dne 3.7.2019 podala 

SINEA s.r.o., František Špaček, IČO 28506901, V Mokřinách 539, 252 50  Vestec, kterou 
zastupuje Mária Opočenská, nar. 29.10.1955, Přecechtělova 2430/33, 155 00  Praha 

 

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

k o l a u d a č n í   s o u h l a s, 

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby nazvané: 

„Obytný soubor - veřejné osvětlení“ 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 333/13, 343/6 v katastrálním území Dolní Jirčany provedené 
podle územního rozhodnutí spis.zn. SÚ/05814/2017/OL ze dne 26.7.2017. 

 

Vymezení účelu užívání stavby: 

- Jedná se o vedení veřejného osvětlení včetně 5 ks stožárů v celkové délce 152 m.  

 

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 23. července 2019 (úterý) s tímto výsledkem: 

- Na místě bylo ověřeno, že stavba je dokončena a provedena podle ověřené dokumentace. Všechny 
potřebné doklady byly přiloženy jednak k žádosti o tento kolaudační souhlas, jednak k žádosti 
o kolaudační souhlas pro vedení kNN ve stejné lokalitě. 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.7.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu, která byla dokončena v I/2019. 
Stavební úřad provedl dne 23. července 2019 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které 
podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se 
závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a 
její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní 
prostředí. Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. 
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K žádosti bylo doloženo: 

- dokumentace skutečného provedení stavby; 

- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení. 

 

Poučení: 

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto 
proti němu odvolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Veronika Olivová 
oprávněná úřední osoba 
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