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Dle rozdělovníku

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební
úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně
příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost
o kolaudační souhlas, kterou dne 19.10.2011 podala společnost
K2 invest s.r.o., IČ 26008921, Palackého třída č.p. 314, 537 01 Chrudim 1
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
§ 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
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
"Bytové domy Na Špici, Chrudim - II. etapa, vodovod a kanalizace"
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2104, 3467, 3466 v katastrálním území Chrudim provedené podle
stavebního povolení č.j. CR 045097/2010 OŽP/Jj – 1935 ze dne 12.10.2010, a to stavebních objektů SO 2
– Splašková kanalizace a SO 3 – Zásobovací vodovod.
Stavební objekty SO 4 – Dešťová kanalizace a SO 6 – Přeložka vodovodního řadu, nebyly zrealizovány
a nejsou předmětem tohoto kolaudačního souhlasu.
Vymezení účelu užívání stavby:
zásobování pitnou vodou
odvádění odpadních a srážkových vod
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 8. listopadu 2011 (úterý) s tímto výsledkem:
- stavba byla provedena podle stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, provedené
drobné změny byly ověřeny v rámci místního šetření a jsou uvedeny v protokolu z místního šetření;
- jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu;
- skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví
zvířat, bezpečnost a životní prostředí.

č.j. CR 059254/2011 OŽP/Kk -243

Odůvodnění:
Dne 19.10.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením
31.12.2012. Vodoprávní úřad provedl dne 8. listopadu 2011 (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.
Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Stanoviska sdělili:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č.j. 1089/TD/11 ze dne 7.11.2011
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídle v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim –
stanovisko č.j. 16295/2011/HOK-CR ze dne 2.11.2011

Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
v zastoupení
Ing. Kateřina Mrózková
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