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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
ODBOR STAVEBNÍ, VODOPRÁVNÍ A DOPRAVY

oddělení územního a stavebního řízení
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/834 1/2009/Zd
C.j.: MUPC 8891/2009
Spis.,skart.zn 330, V, 5
ak
Vyřizuje: Josefa Zdražilová
Tel.: 466 094 142
E-mail: iozka.zdrazilova@mestoprelouc.cz
Datum: 4.11.2009

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

KOLAUDAČNÍ 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 12.10.2009 podala

VOLAR[S s.r.o., Koželužská 554, 531 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

bytového domu
Přelouč, Vrchlického č.p. 1646

(dále jen ‘stavba‘) na pozemcích st. p. 2845 a 2846 v katastrálním území Přelouč provedené podle
stavebního povolení ze dne 7.10.2008 čj. ST 856/2008/Zd a geometrického plánu č. 1‘751-14l/2009,
zpracovaného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Pavlem Beránkem.

Vymezení účelu užívání stavby:
- dvoupodlažní bytový dům s rovnou střechou se čtyřmi bytovými jednotkami - 2 x 3+1 a 2 x 2+1

o zastavěné ploše 178 m2, zděný z tvárnic SUPERTI{ERM a POROTHERM, stropní a střešní
konstrukce z panelů SPIROLL

- rozvody vody, kanalizace, elektro a plynu; ústřední topení s plynovým kotlem o výkonu do 20 kW
- oplocení, zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy

Závěrečná kontrobí prohlídka byla provedena dnešního dne s tímto výsledkem:
- nebyly shledány žádné skutečnosti, které by bránily trvalému užívání stavby



Čj. MMPC 889 1/2009

Oduvodnění:

Dne 12.10.2009 podal stavebntk žadost o kolaudačni souhlas na výše uvedenou stavbu. Stavební
uřad provedl dne závěrečnou kontrolní prohlidku stavby, při které podle * 122 odst. 3 stavebního zákona
nezjistil závady bránici jejirnu bezpečnemu užíváni ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánu
k uživáni stavby a shledal též, že skutečne provedení stavby a její uživání nebude ohrožovat život a
veřejné zdraví, život a zdravi zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí

Stavební úřad proto vydal kolaudačni souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili.
- HZS Pardubického hajc dne 30.11.2009 pod čj HSPA-29- 131 3/PR-2009-Pa

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle * 122
proto proti němu odvolat.

Obdrží:
učastnici (doručenky)
VOLARIS s.r.o.

odst 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se

MÉSTSK\ CŘ.~D PŘEl Olič

vedoucí odboru


