Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR VÝSTAVBY
speciální stavební úřad

Číslo jednací:
OV-ČJ/54881-14/OTR
Spisová značka:
OV/9265-2014/OTR
Oprávněná úřední osoba: Ing. OTRUBA Vítězslav,
tel.: 533 304 559,
e-mail.: otruba@slapanice.cz
Brno, dne 17. října 2014
Stavebník:
Obec Troubsko, IČ 00282723, Zámecká č.p.150/8, 664 41 Troubsko

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Dne 9.9.2014 podal Obec Troubsko, IČ 00282723, Zámecká č.p.150/8, 664 41 Troubsko žádost
na vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba "Oprava krytu komunikace
U rybníka a Pod Vinohrady - Troubsko" na pozemku parc. č. 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1509/1,
1509/5 v k. ú. Troubsko, na kterou Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice vydal dne 7. 5.
2014 souhlas s provedením ohlášené stavby pod č.j.: OV-ČJ/27819-14/OTR, spisová značka
OV/4653-2014/OTR, které nabylo právní účinnosti dne 12. 5. 2014.
Stavba byla povolena výše uvedeným souhlasem s provedením ohlášené stavby.
Po přezkoumání žádosti a na základě výsledků provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby
Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a podle ustanovení § 40 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 122 stavebního zákona

povoluje užívání
stavby "Oprava krytu komunikace U rybníka a Pod Vinohrady - Troubsko" na pozemku
parc. č. 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1509/1, 1509/5 v k. ú. Troubsko.
Odůvodnění:
Dne 9.9.2014 podal Obec Troubsko, IČ 00282723, Zámecká č.p.150/8, 664 41 Troubsko žádost o
vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl dne 09.10.2014 závěrečnou kontrolní
prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu
bezpečnému užívání, nebo rozpor s podmínkami dle § 119 odst. 2 stavebního zákona, a shledal též,

že její skutečné provedení a užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat,
bezpečnost anebo životní prostředí.
Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením
předepsaných dokladů.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas.

Poučení:
Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.
Proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat.
Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy
kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním
stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Digitálně podepsal Ing. Hana Meitnerová
Datum: 22.10.2014 08:14:53 +02:00

Ing. Hana Meitnerová
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.

Doručí se:
Účastníci řízení (prostřednictvím datové schránky)
- Obec Troubsko, Zámecká č.p.150/8, 664 41 Troubsko, DS: OVM, 7j6bawk
Dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky)
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje správa JmK, specializované pracoviště
dopravního inženýrství, Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno - Veveří, DS: OVM, jydai6g
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Dotčené orgány (MěÚ Šlapanice)
- Městský úřad Šlapanice, OŽP, Opuštěná č.p.9/2, 656 70 Brno

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky)
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu č.p.191/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, DS: PO, 4indfqd
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