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V Praze dne 4.11.2015

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal
podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 7.10.2015 podala
Obec Tachlovice, IČO 00233871, Tachlovice 8, 252 17 Tachlovice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního
zákona a § 12
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
"Rekonstrukce komunikace ulice Ke Stráni, obec Tachlovice"
SO 101 - Rekonstrukce komunikace, SO 301 - Rekonstrukce odvodnění
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 539/1, 554 v katastrálním území Tachlovice provedené
podle stavebního povolení ze dne 1.7.2015 pod č.j. výst.:21570/2015/Sp.
Vymezení účelu užívání stavby:
stavební úpravy stávající komunikace ul. Ke Stráni v délce 192,08m, s vybudováním
vozovky s povrchem ze zámkové dlažby, silničních obrub, zelených ploch, vjezdů,
chodníků a parkovacích stání, s odváděním dešťových vod pomocí podélného a příčného
spádu přes uliční vpusti do nově opraveného trubního řadu
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 20.10.2015 s tímto výsledkem:
- na stavbě nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace.
Odůvodnění:
Dne 7.10.2015 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Speciální stavební úřad
provedl dne 20.10.2015 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3
stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými
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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.
Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Stanoviska sdělili:
-

Stanovisko HZS Středočeského kraje ze dne 27.10.2015
Prohlášení zhotovitele stavby o shodě materiálu použitých při stavbě ze dne 12.10.2015
Prohlášení o likvidaci stavebního odpadu ze dne 12.12.2014
Protokol o provedení zatěžovací zkoušce ze dne 13.9.2014
Souhlas KSUS s kolaudací ze dne 20.10.2015

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

Pavel Špaček v.r.
referent oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"
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