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Ve Znojmě dne 17.9.2018

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební 
zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, podanou dne 4.5.2018 a 
na základě tohoto přezkoumání vydává Obci Nový Šaldorf – Sedlešovice, Nový Šaldorf, 67181 Nový 
Šaldorf - Sedlešoviceve IČ 44026927 (dále jen "stavebník") 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 dokončené stavby vodního díla Technická a dopravní 
infrastruktura - Inženýrské sítě pro RD ATLANTA I. a II., Nový Šaldorf, SO 302 Splašková 
kanalizace, SO 303 Vodovod (dále jen "stavba") ve vodním útvaru Dyje od vzdutí nádrže Znojmo po 
státní hranici (DYJ_0180), v kraji Jihomoravském, okrese Znojmo, v obci Nový Šaldorf – Sedlešovice, 
katastrálním území Nový Šaldorf, na pozemcích parc.č. 103/1, 106, 109/4, 109/5, 317/1, 317/3, 317/6, 
317/7, 322/1, 323/83, 323/149, 323/151, 323/164, 323/244, 700/1, 700/3, 700/6, 700/9, 700/10, 700/27, 
700/28, 706 a 709 a v katastrálním území Sedlešovice na pozemku parc.č. 1275/1, č.h.p. 4-14-02-0650, 
provedené podle stavebního povolení č.j. MUZN  56570/2016 ze dne 13.7.2016.

Přímé určení polohy souřadnice X,Y 1196544, 642506 až 1196624, 642879

Vymezení účelu užívání stavby:  zásobování obyvatelstva vodou, odvádění splaškových vod

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 28.8.2018 s tímto výsledkem:
Stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení s drobnými změnami, 
vyznačenými v dokumentaci skutečného provedení, které vzal vodoprávní úřad na vědomí, její užívání 
nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost ani životní prostředí.

Odůvodnění:

Dne 18.7.2018 podala polečnost ATLANTA, a.s. zastupující obec Nový Šaldorf - Sedlešovice žádost 
o kolaudační souhlas s užíváním výše uvedené dokončené stavby. Vodoprávní úřad provedl dne 
28.8.2018 závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené 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.
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Žádost byla doložena následujícími doklady:

1. Výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku společnosti Inženýrské stavby Neumann s.r.o.
2. Prohlášení o shodě použitých materiálů
3. Zápisy o vytyčení  a kontrole vedení  České telekomunikační infrastruktury, a.s., Gridservices, s.r.o., 

E.ON Servisní, s.r.o.
4. Protokol o laboratorním rozboru vzorku vody
5. Zápis o kontrole identifikačního vodiče
6. Zápis o kontrole funkčnosti a ovladatelnosti armatur
7. Zápisy o tlakových zkouškách vodovodu
8. Zápis o proplachu a dezinfekci potrubí 
9. Kladečské schéma vodovodu
10. Protokoly o prohlídce kanalizace průmyslovou kamerou
11. Zápisy o zkouškách vodotěsnosti kanalizace vzduchem
12. Vyjádření VAS a.s. divize Znojmo, provozu kanalizací ze dne 20.10.2017
13. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
14. Revizní zpráva el. instalace ČS 
15. Vyjádření VAS, a.s. ke kolaudaci stavby č.j. KOL_5/2018-LK z 11.9.2018
16. Vyjádření VAS a.s. divize Znojmo, provozu vodovodů ze dne 10.9.2018
17. Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství ze dne 5.9.2018
18. Zápis o předání a převzetí dokončené stavby
19. Kupní smlouva o prodeji předmětné stavby mezi společností ATLANTA, a.s. a Obcí Nový Šaldorf -

Sedlešovice
20. Závazné stanovisko KHS JmK č.j. KHSJM 48711/2018/ZN/HOK z 7.9.2018
21. Vyjádření Obce Nový Šaldorf – Sedlešovice z 29.8.2018

Vodoprávní úřad s ohledem na výsledek závěrečné kontrolní prohlídky stavby a předložené doklady
vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze 
přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy 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.

Správní poplatek podle položky 20 písm. a) sazebníku správních poplatků ve výši 500,- Kč byl uhrazen 
dne 13.9.2018.

[ Otisk úředního razítka ]

Ing. Jana STARÁ
vedoucí odboru životního prostředí 

Městského úřadu Znojmo                                                                                                    

Obdrží:

1. Obec nový Šaldorf – Sedlešovice – doručováno zástupci - ATLANTA,a.s., Nový Šaldorf 162/, 
Nový Šaldorf, IDDS: rb7t3eq
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