MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
úsek stavebního úřadu
Masarykovo nám. 264, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Sp.zn.: Výst. 16690/2019/JJ
Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-78167/2019-JANJI
Vyřizuje: Jandourková, tel. 326909113

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 2.8.2019

Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a
památkové péče, úsek stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 19.6.2019 podala Obec Podolanka, IČO 00240605, Hlavní 15, 250 73 Podolanka (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 čistírny odpadních vod (dále jen "stavba") na
pozemku st.p. 313 v katastrálním území Podolanka provedené podle stavebního povolení spis.zn.
Výst. 036964/2016/JJ ze dne 1.9.2016.
Vymezení účelu užívání stavby:
Čistírna odpadních vod v podzemní části obsahuje aerobní stabilizaci kalu, kalovou nádrž, lapák písku,
čerpací jímku, denitrifikaci I, II, nitrifikaci I, II, v nadzemní části obsahuje česlovnu, velín, WC a
dmýchárnu.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 23. července 2019 s tímto výsledkem: stavba byla
postavena podle ověřené dokumentace. Byly předloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a
geometrický plán.
Odůvodnění:
Dne 19.6.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne 23.
července 2019 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
Stanoviska sdělili:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav dne 2.8.2019
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze dne 18.7.2019.
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Poučení:
Na vydávání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá a
třetí správního řádu. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku
ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni
nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je
příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

[otisk razítka]
Jiřina Jandourková
referentka úseku stavebního úřadu

Obdrží:
účastníci
Obec Podolanka, IDDS: x2yaryi
sídlo: Hlavní č.p. 15, Podolanka, 250 73 Jenštejn
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ivana Olbrachta č.p. 59/2,
Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

