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Stavebník:
VOLARIS s.r.o., Koželužská 554, 537 01 Chrudim 1

KOLAUI)AČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči, jako stavební úřad příslušný
podle * 13 odst. 1 písm. g) 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 1.3.2009 podala
VOLARÍS s.r.o., Koželužská 554, 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
kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
inženýrské sítě a komunikace pro RB “Na obci“
Přelouč

—

SO 5 plynovod
-

(dále jen “stavba“) na pozemku parc. č. 541/1, 605/26, 605/27, 751/22, 751/23, 763/1, 763/3, 763/6,
772/3, 773/1, 775, 776/49, 776/63, 776/65, 776/77, 778, 1808/1, 1809/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4
v katastrálním území Přelouč provedené podle stavebního povolení ze dne 30.11.2007 čj.
ST 2163/2007/Zd.
Vymezení účelu užívání stavby:
SO 5 plynovod STL plynovodní rozvody DN 63 s napojením u č.p. 1235 na stávající STL plynovod
DN 200 potrubím DN 90
-

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 7.5.2009 s tímto výsledkem:
v provedení stavby nebyly zjištěny žádné závady ani nedodělky, které by bránily trvalému užívání
stavby a proto stavební úřad vydává kolaudační souhlas
-
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Odůvodnění:
Dne 3 1.3.2009 podat stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne
7.5.2009 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. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se
proto proti němu odvolat.

vedoucí odboru
Obdrží:
účastníci (doručenky)
VOLARJS s.r.o.

