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KOLAUDACNI SOUHLAS
s uŽÍvÁNÍM STAvBY

Městský úÍaďŽebrák' stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle Š 13 odst. l písm. e) zákona č.

11;,20ó6 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,'stavební zákon''j, přezkoumal podle $ 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas,

kterou dne 23.4.2013 podal

čBz oistrituce' a.s.' IČo 24729035, Teplická č.p,&74l&,Podmokly, 405 02 Děčíno

kterého zastupuje AZ Elektrostav, a.s., IČo 45149909, Bobnická č,.p.2020,288 01 Nymburk l'

(dále jen ''stavebník'') , a na zák\adě tohoto přezkoumán í vydává podle $ I22 oďst.3 stavebního zákona a

$ l8i.vyh1ášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování' územního opatření a

stavebního řádu

ko l a udační  s ouh l a s ,

kteď je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Bzová- úprava TS a kNN pro obec - Čov

(dále jen ''Stavba,') na pozemku parc. č. 3O3l3, 303134,303135, 1326, p. p, k. 269l1 v katastrálním územi

Bzováu Hořovic provedené podle stavebního povolení ze ďne z0..7 .z0lz, SP. zn. Yýst. 1253/20I2lDr.

Závěrečnákontrolní prohlídka byla provedena dne 2i. května 2013 (úterý) s tímto výsledkem:

- Bez závad

odůvodnění:

Dne23'4'2013 podal stavebník Žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Stavební úřad provedl

dne 21. květná 2O|3 (úteý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle $ I22 oďst.3

stavebního zákona nezjistil závady btánící jejímu bezpečnému uŽívání ani rozpot. se závaznými

stanovisky dotčených orgánů kuŽívání stavby a sh|edal téŽ, Že skutečné provedení Stavby a její užívání

nebude ohroŽovat žtvot a veřejné zdraví, život a zdraví zvíÍat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle $ 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze Se proto
proti němu odvolat.

Soňa Vítkovská
samostatný referent


