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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Městský úřad v Českém Brodě, odbor stavební a územního plánování, 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 13. 11. 2013 podal
ARNOŠT s. r. o., Eva Jordáková, IČO 62967347, Tismice 19, 282 01 Český Brod
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona
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
veřejné osvětlení
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 364, 367, 372, 373/2, 376, 377, parc. č. 342/1, 342/82, 358/1, 358/6,
358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/20, 358/21, 358/93, 358/94, 379/2, 380, 381, 386/2, 386/3, 386/5,
386/7, 386/12, 386/15, 386/17, 386/19, 386/21, 395/1, 395/2, 398/10, 1001/1, 1001/2, p. p. k. 362, 368,
374, 385 v katastrálním území Doubravčice provedené podle stavebního povolení ze dne 3. 12. 2011 č. j.
11976/11/STAV/Som.
Vymezení účelu užívání stavby:
veřejné osvětlení
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 19. listopadu 2013 s tímto výsledkem:
stavba dokončena bez nedodělků, bez závad

Odůvodnění:
Dne 13. 11. 2013 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Stavební úřad
provedl dne 19. prosince 2013 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
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Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.

Otisk úředního razítka
Budská Radka v. r.
odborný pracovník stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení Adam Turecký
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