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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, 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 4.11.2021 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje společnost ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, Ostřetín 288, 534 01 Holice v
Čechách
(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

SO 402 Rozvody NN
(stavební objekt stavby Obytný soubor Dříteč "Lokalita C.2),
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 25/2, 25/3, 28/1, 55, 315/1, 316/1, 316/5, 374/2, 374/6, 1020/1,
1020/16, 1020/17, 1052/1, 1052/2 v katastrálním území Dříteč provedené podle územního rozhodnutí
spis.zn. SÚ 54893/2019/Bo ze dne 12.11.2019,
a stavby

Dříteč p.č. 28/1 - 33 RD - vn, TS, knn
(č. stavby IV-12-2020312)
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 28/1, 28/35, 55/2, 55/3, 311/2, 311/23, 316/3, 351/1, 374/6,
374/8, 374/9, 374/10, 374/11, 374/12, 1020/1, 1020/16, 1020/17, 1052/1, 1052/2, 1056/2, 1056/3, 1065 v
katastrálním území Dříteč provedené podle územního rozhodnutí spis.zn. SÚ 17609/2021/Bo ze dne
10.5.2021.
Vymezení účelu užívání stavby:
- úprava distribuční sítě elektrické energie 1 kV, 35 kV
- zřízení nových odběrných míst
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 2. prosince 2021 (čtvrtek) s tímto výsledkem:
Stavba je provedena v souladu s ověřenou dokumentací.
Stavebník ke kontrolní prohlídce doložil geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zprávu o
revizi elektrického zařízení, čestné prohlášení o likvidaci odpadu, protokoly o předání pozemků,
stavební deník, prohlášení o shodě, prohlášení o realizaci
Odůvodnění:
Dne 4.11.2021 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu.. Stavební úřad
provedl dne 2. prosince 2021 (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.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby
Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.
„otisk úředního razítka“

Jana Bobková
referent stavebního úřadu

Obdrží:
účastníci (dodejky)
ELRO Czech, s.r.o., IDDS: 5kmewfa
sídlo: Ostřetín č.p. 288, 534 01 Holice v Čechách

