
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 
STAVEBNÍ ÚŘAD 

Štrossova 44, Pardubice 53021 
 
 
Sp. zn.: SÚ 75722/2017/Sk 
Č.j.: MmP  77818/2017 Pardubice, dne 8.12.2017 
Vyřizuje: Ing. Skladanová, tel.:+420466859176 

   oprávněná úřední osoba 
340.00, V/10 
 

*S00BX017IXEB* 
S00BX017IXEB 

 

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

(ucelená část stavby) 

 

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, 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 29.11.2017 podala společnost 

Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, Opatovice nad Labem, 532 13  Pardubice 

(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 ucelené části stavby 

horkovodní přípojka a předávací stanice tepla pro novostavbu bytového domu Rezidence Na 
Haldě v Husově ulici v Pardubicích, část obce Bílé Předměstí 

na pozemcích st. p. 3609, 3610, 11377, parc. č. 1295/1, 1295/2, 1301/3, 5164/1 v katastrálním území 
Pardubice 

(dále jen "stavba") provedené podle územního souhlasu č.j. MmP 45327/2017 ze dne 13.7.2017, spis.zn. 
SÚ 43646/2017/Sk. 

 

Vymezení účelu užívání stavby: 

- technická infrastruktura - horkovodní přípojka do bytového domu 

Byla provedena horkovodní přípojka o délce 303 m - dvoutrubkový systém venkovních rozvodů z 
předizolovaného potrubí 2 x DN80, podél předizolovaného potrubí byl uložen sdělovací kabel 
TCEPKPFLE 5x4x0,8. V 1. NP bytového domu byla vybudována výměníková stanice. 

 

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 8.12.2017 s tímto výsledkem: 

- stavba je provedena v souladu s vydaným územním souhlasem a v souladu s ověřenou dokumentací, 
kterou vypracoval Radim Došek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace 
zdravotní technika, a pro technologická zařízení, ČKAIT 1400457, v 03/2017 pod č. zakázky 
216049-45 

- nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby 

- nebyl zjištěn rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů 
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- užívání stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo 

životní prostředí 

 

Výměna stávajícího horkovodního vedení není dokončena. 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 29.11.2017 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na již dokončenou stavbu. Stavební úřad 
provedl dne 8.12.2017 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. 

 

 

Poučení: 

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

Ing. Kateřina Skladanová 
referent stavebního úřadu 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d 
 sídlo: Opatovice nad Labem, 532 13  Pardubice 
 
na vědomí 
K2 invest s.r.o., IDDS: em7hfbw 
 sídlo: Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic 
Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21  Pardubice 
Model Plast s.r.o., IDDS: bmknbnq 
 sídlo: Husova č.p. 1746, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
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