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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Městský úřad Slaný, 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 21.6.2021 podal 

PRETON spol. s r.o., IČO 44962002, Pod lomem č.p. 1592/12, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 
412, 
kterého zastupuje Jindřich Hudec, nar. 16.8.1978, Plovární č.p. 478/1, Jižní Předměstí, 301 00  
Plzeň 1 

(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 

"Veřejné osvětlení 1 a 2 etapy nové výstavby  53 RD - zona A a B  v obci  Tuřany " 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 164/99, 431 v katastrálním území Byseň provedené podle 
stavebního povolení č.j. 39324/2009/SÚ/Mu, spis.zn. 9085/2009/SÚ/Mu ze dne 22.9.2009 (vydané pro 
stavebníka LOGEA s.r.o.) 
 

Vymezení účelu užívání stavby: 

- veřejné osvětlení v obci Tuřany 

 

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 16.8.2021 s tímto výsledkem: 
- stavba byla provedena v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací; 
- jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude 

ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí; 
- stavba je v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených 

orgánů, vydaných podle zvláštních právních předpisů. 

Odůvodnění: 

Dne 21.6.2021 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl 
dne 16.8.2021 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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Předložené doklady: 
- zpráva o revizi elektrického zařízení ze dne 10.2.2021, Miroslav Porcal 
- prohlášení o shodě ze dne 17.1.2018, ELRON ELEKTRO s.r.o. 
- prohlášení o shodě ze dne 12.2.2021, Uniservis Hašek s.r.o. 
- prohlášení o odpadech ze dne 12.2.2021, Uniservis Hašek s.r.o. 
- stavební deník 
- geodetické zaměření 
 

Poučení: 

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

 
 
 
 
  
Monika Millerová 
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