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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

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 01.10.2018 podala 

ATLANTA,a.s., Jaroslav Dvořák, nar.31.8.1957, IČO 25531549, Nový Šaldorf 162, 671 81  

Nový Šaldorf-Sedlešovice 

(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 

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 infrastruktura - Inženýrské sítě pro rodinné domky - Atlanta I. a II. Nový Šaldorf, 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 280/119, 280/166, 1275/1, 704/3, 703/12, 702/13, 700/10, 700/28, 

706, 714/7, 713/6, 712/2, 709, 707/8, 323/244, 322/1, 317/7, 317/1 v katastrálním území Nový Šaldorf 

provedené podle územního rozhodnutí spis.zn. SMUZN Výst.6056/2015-Pe ze dne 10.11.2015. 

 

Vymezení účelu užívání stavby: 

- Nové veřejné osvětlení je napojeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení umístěného v 

samostatném plastovém pilíři u sloupové transformační stanice. Veškeré rozvody veřejného osvětlení 

jsou provedeny zemním kabelem CYKY-J4x16. Stožáry veřejného osvětlení LED 30W jsou výšky 

4m, počet 56ks. Revizní zpráva č. 1842/18 Aleš Míček ze dne 18. 10. 2018. 

Odůvodnění: 

Dne 01.10.2018 podal stavebník, tj. ATLANTA,a.s., Jaroslav Dvořák, nar.31.8.1957, IČO 25531549, 

Nový Šaldorf 162, 671 81  Nový Šaldorf-Sedlešovice žádost o kolaudační souhlas na stavbu 

s předpokládaným dokončením 11/2018. Stavební úřad 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. 

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. 
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Poučení: 

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto 

proti němu odvolat. 
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