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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným 
speciálním stavebním úřadem podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 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 
27.09.2018 podal stavebník: 

 

ATLANTA,a.s., IČ 25531549, Nový Šaldorf 162, 671 81  Znojmo 5  

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a 
§ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

 

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 

 
„Technická a dopravní infrastruktura - Inženýrské sítě pro rodinné domky –  

Atlanta I. a II. Nový Šaldorf“,  
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy (trasa A - H), SO 301 Dešťová kanalizace 

 
(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 109/4, 109/5, 280/119, 280/166, 317/3, 317/6, 317/7, 322/1, 
323/43, 323/119, 323/164, 323/242, 323/244, 323/245, 700/1, 700/6, 700/9, 700/10, 700/11, 700/12, 702, 
703/12, 704/3, 706, 707, 709, 711 v katastrálním území Nový Šaldorf (GP č. 1561-348/2018 parc.č. 
280/166, 700/10, 322/1, 109/5 v k.ú. Nový Šaldorf), parc. č. 1275/1, 1289, 1290 v katastrálním území 
Sedlešovice (GP č. 1270-348/2018 parc.č. 1289/2 v k.ú. Sedlešovice), provedené podle stavebního 
povolení ze dne 09.05.2016, č.j.: MUZN 36960/2016, sp. zn.:  SMUZN 5254/2016 DOP/Ziz a dne 
17.01.2018, č.j.: MUZN 5302/2018, sp.zn.: MUZN 19350/2017 DOP/Ziz.  

 

Stavba obsahuje 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Trasa A: jednopruhová obousměrná  komunikace  šířky 6,00  m, délka 245,00 m, parkovací stání a 
zelené plochy šířky 2,00 m, chodníky šířky 1,50 m. 

Trasa B: jednopruhová obousměrná komunikace šířky 5,50 m, délka 200,00 m, parkovací stání a zelené 
plochy šířky 2,00 m, chodníky šířky 1,50 m a 1,00 m. 

Trasa C: jednopruhová obousměrná komunikace šířky 3,50-5,50 m, délka 164,00 m, parkovací stání a 
zelené plochy šířky 2,00 m, chodníky proměnné šířky 

Trasa D: jednopruhová obousměrná komunikace šířky 5,00 m, délka 36,00 m, chodníky šířky 1,50 m 
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Trasa E: jednopruhová obousměrná komunikace šířky 3,50 m, délka 28,00 m, propojení s trasou „C“ 
komunikací z MZK tl. 100 mm 

Trasa F: jednopruhová obousměrná komunikace šířky 5,50 m, délka 351,00 m, parkovací stání a zelené 
plochy šířky 2,00 m, chodníky šířky 1,50 m a 1,00 m 

Trasa H: jednopruhová obousměrná komunikace šířky 4,00 – 6,00 m, délka 126,00 m, chodník šířky 
1,50 m 

 

SO 301 Dešťová kanalizace 

Stoka  „D“  – PP SN10 DN 250 v délce cca 604,00 m a retenční nádrž 

Stoka „D2“ – PP SN10 DN 250 v délce cca 249,00 m a retenční nádrž 

Stoka „D3“ – PP SN10 DN 250 v délce cca 128,00 m 

 

 

Vymezení účelu užívání stavby 

Komunikace včetně jejích součástí bude užívána k určenému účelu dle § 6 odst. 1 a § 19 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Chodníky jsou místními 
komunikacemi IV. třídy a budou užívány dle § 6 odst. 1 a § 19 zákona o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 1. listopadu 2018 (čtvrtek) s tímto výsledkem: 

Stavba je dokončena a speciální stavební úřad nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani 
rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a rovněž shledal, že skutečné 
provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost 
anebo životní prostředí. 

 

 

Odůvodnění 

Dne 27.09.2018 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na shora uvedenou stavbu. Speciální 
stavební úřad provedl dne 1. listopadu 2018 (čtvrtek) 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. Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby 

 

Doklady doložené k žádosti o kolaudační souhlas: 

 zápis o předání a převzetí dokončené stavby 

 protokoly vlastníků a správců IS 

 souhlas orgánu odpadového hospodářství 

 souhlasné závazné stanovisko HZS JmK, územní odbor Znojmo 

 smlouva o budoucí kupní smlouvě 

 protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě na použité výrobky 

 situace skutečného provedení stavby 

 geodetické zaměření stavby 

 geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

 

Poučení 

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto 
proti němu odvolat. 
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Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl 
právních účinků. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. Ivana  Ž I Ž K O V Á v.r. 
   referent oddělení silničního hospodářství 

    a silniční dopravy odboru dopravy 
 
 
 

Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 20 písm. a) ve výši 500,- 
Kč byl zaplacen dne 02.10.2018. 
 

 

Obdrží 

navrhovatel 
ATLANTA,a.s., IDDS: rb7t3eq 
 
  
dotčené správní orgány 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv 
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02  Znojmo 2 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, IDDS: jydai6g 
 

 

otisk úředního 
razítka 
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