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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs n.L. – St. Boleslav jako speciální stavební úřad podle
§ 15 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a ust. §
40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZPK), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační
souhlas pro stavbu: „Podolanka vodovod – příjezdová komunikace a zpevněné plochy“ na
pozemcích p.č. 187/3, 104/1, 101/1 v katastrálním území Podolanka, obec Podolanka, kterou
dne 3.3.2021 podal žadatel Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČ 00240605,
v zastoupení na základě plné moci Ing. Tomášem Melicharem, Verdunská 28, 160 00 Praha 6,
IČ 13138413 (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst.
3 stavebního zákona a § 18i odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby - dopravní stavba pro účely dopravního
provozu na stavbu

„Podolanka vodovod – příjezdová komunikace a zpevněné plochy“,
na pozemcích p.č. 187/3, 104/1, 101/1 v katastrálním území Podolanka, obec Podolanka,
provedeným podle stavebního povolení, které vydal odbor dopravy MěÚ Brandýs n.L.St. Boleslav dne 12.9.2018 pod č.j.: OD-63430/2018-BARRO.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 17.3.2021 s tímto výsledkem:
Podmínky stavebního povolení byly dodrženy, bylo vyhověno obecným technickým
požadavkům na výstavbu.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly doloženy doklady: projektová dokumentace
skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích
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předepsaných zkoušek, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o
předání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím.
V průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebyly na stavbě zjištěny závady bránící
bezpečnému užívání stavby ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů; skutečné
provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat,
bezpečnost anebo životní prostředí; stavba je schopna bezpečného užívání.
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a
nelze se proto proti němu odvolat.

Tento kolaudační souhlas nabývá účinnosti dnem doručení.

(otisk úředního razítka)

Roman Bárta
referent silniční hospodářství

Obdrží:
•
•

Obec Podolanka v zastoupení na základě plné moci Ing. Tomášem Melicharem,
Verdunská 28, 160 00 Praha 6
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