
 
 

 

Městský úřad ve Slaném 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 260, e-mail: cernicky@meuslany.cz 

elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz 

 

Ve Slaném 3. 8. 2021 

Čj. MUSLANY/30766/2021/ODSH 

Spis č. 6818/2021 

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Černický 

Počet listů: 2 

 

 

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební 

úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikacích dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 

odst. 4 písm. a) č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle § 122 stavebního zákona 

přezkoumal žádost o kolaudační souhlas pro stavbu: 

 

„Místní komunikace k zástavbě RD Tuřany – 1. etapa na pozemcích 164/97, 164/98 a 

164/99 v k. ú. Byseň“. 

 

kterou dne 21. 6. 2021 podala společnost Preton spol. s r.o., Pod Lomem 1592/12, 143 00 Praha 

4, v zastoupení Jindřicha Hudce, 16.8.1978, Plovární 478/1, 301 00 Plzeň (dále jen 

„stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle ust. § 122 odst. 3 stavebního 

zákona a § 18i ost. 2 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: 

 

„Místní komunikace k zástavbě RD Tuřany – 1. etapa na pozemcích 164/97, 164/98 a 

164/99 v k. ú. Byseň“ 

 

na pozemku parc.č. 164/97, 164/99, 417/1, 164/170, 167/40, 167/1, 167/2 k.ú. Byseň (dále jen 

„stavba“), provedené na základě stavebního povolení  Č.j. ODSH/5597/08 ze dne 9. 7. 2008 a 

č.j.MUSLANY/27484/2021/ODSH/RO ze dne 2. 6. 2021.  

 

Druh a účel stavby:  

Jedná se o dopravní stavbu – místní komunikaci rozdělené do pěti větví s napojením na místní 

komunikaci a silnici I/16 včetně odvodnění, jednostranný chodník o šíři 1,5m a související 

terénní úpravy. 
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Speciální stavební úřad provedl dne 15. 7. 2021 na návrh stavebníka 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. 

Při ústním jednání byly doloženy a přezkoumány tyto doklady, které jsou nadále archivovány 

u investora: 

• Souhrnná zpráva hodnocení kvality stavby 

• Protokol o předání a převzetí díla  

• Prohlášení zhotovitele o shodě provedených prací 

• Potvrzení zhotovitele o uložení odpadů 

• Prohlášení o vlastnostech produktů, o shodě výrobků 

• Protokoly o zkoušce hotové úpravy a statické zatěžovací zkoušce 

• Osvědčení o stálosti vlastností -SDZ 

• Protokol o zkoušce vodotěsnosti stok vodou-dešťová kanalizace 

• Protokol z kamerové prohlídky dešťové kanalizace 

• Stavební deník 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby dešťové kanalizace s polohopisným a 

výškovým zaměřením 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby komunikace s polohopisným a výškovým 

zaměřením 

• Zápis o předání a převzetí stavby napojení na silnici I/16 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o povolení připojení k silnici I/16 

 

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

 

Poučení: 

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

proto proti němu odvolat. 

 

                                  „otisk úředního razítka“ 
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