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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Dne 29.11.2011 podala OBEC NOVÉ SADY, IČ 00842168, Nové Sady, 595 01 Velká Bíteš
žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba:
„Veřejné osvětlení Nové Sady“ na pozemcích parc.č.290/6, 290/7 v kat.ú.Nové Sady u Velké
Bíteše, na kterou odbor výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš vydal dne 08.09.2011 stavební povolení
pod č.j.: MÚVB/3375/11/VÝST/BA- 266/2011.
Po přezkoumání žádosti včetně podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu a na základě
výsledku závěrečné kontrolní prohlídky, konané dne 13.12.2011, odbor výstavby a ŽP MěÚ Velká
Bíteš jako věcně příslušný stavební úřad podle §10 zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (správní řád) a ust. §13 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a dále jako místně příslušný stavební úřad podle ust. § 11 správního řádu,
v y d á v á podle § 122 stavebního zákona

souhlas

s

užíváním

stavby, která obsahuje :
5 ks svítidel typu Modus LV 2 x 36 W na ocelových stožárech SB 5 napojených kabelem AYKY
4Bx 16 ze stávajícího rozvodu VO kabelem AYKY 4B x16.
K projednání návrhu stavební úřad nařídil místní ohledání za účelem provedení závěrečné
kontrolní prohlídky stavby na den 13.12.2011, o jejímž kladném výsledku byl sepsán protokol.
Bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci
stavebního řízení.

Poučení:
- s užíváním stavby smí stavebník započít po doručení tohoto souhlasu
- kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
- kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, a proto se proti němu nelze odvolat

Ing. Ladislav Homola v.r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš
Za správnost vyhotovení:
Jana Balášová
referentka odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš
Žadatel (doporučeně do vlastních rukou):
OBEC NOVÉ SADY, Nové Sady, 59501 Velká Bíteš
Na vědomí:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2, 14022 Praha 4
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1, 65702 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.6, 37049 České Budějovice

Č.j.: MÚVB/7687/11/VÝST/BA-266/2011

2

